
Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул. Йорлапська l4

Юре ь Т.В.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду оболонського району м, Киева>

од-501
(назва виконавця пос-гryг)

Ми, що нижче пiдпис€шися, комiсiя у складi: головного iнженера Шембель'Г.М.,
iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту 1-i категорiТ ПЬюри Ю.Г.,
майстера технiчноi дiльницi Юрець Т.В.

з 12.04.202\ р. по l6.04.20 2|р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

вул. Йорданська 14

кlлькlсть

провела огляд жилого булинку за адресою:
l встановила таке:
l. Житловий будинок,, загaшьна площа якого становить 8684,30 кв. м,
квартир- l44
На прибудинковiй територll розмlщено дит ячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення о гляду жилого будинку J\! l4 на uyn. ЙЬрдu".ькiй комiсiя

стан несучих та огороджув€шьних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
и,, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп, ХВП, каналiзацiТ,
трообладнанн я, дитячий майданчик та прилеглу територiю.
виявлено:

перевlрила
стiни, стик
лiфти, елек
п и цьо
лъ
зlп

Висновок про технiчний стан
иtIел енм ,[а ок сII к б( It

Примiтка

Фундаменти

2 В задовiльному cTaHi

J Стiни
.l Стики Потребують поточного ремонту
) В за;lовiльному cTaHi

6 Покрiвля Потребують капiтального ремонту
7 Водостоки Потребують поточного ремонту

8 сходовi клiтки, сходовi
\Ia lIIl

Потребують капiта.lIьного ремонту

9 Ба.,,rкони. лоджii, ганки Ганки по еб ють поточного

Найменування елемента
(конструкuii) будинку

l В задовiльному cTaHi

Фасади

В задовiльнолtл, cTaHi

Пiдлога

ремонту



(огородження ба,тконiв i
лолжiй)

l0 Смiттепроводи (клапани,
стово ури, шибери)

IIотребують замiни шибери

ll Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

В задовiльному cTaHi

|2 BiKHa Потребують замiни 1,2,3 пiл

lз !Bepi Потребують замiни виходу на
покрiвлю

l4 Вхiлнi групи Потребують поточного ремонту
l5 Козирки вхiдних груп Потребують поточного ремонту
lб Електрообладнання (щитова,

мережi, будинкове
освiтлення)

Електроцитова та елек,громережi
потребують капiтального ремонту

17 Лiфти (машиннi примiцення,
дверi машинних примiщень)

Прачюють в паспортному режимi

l8 Системи центрального
опалення

Потребують капiтального ремонту

Системи гарячого
водопостачанtiя

Потребують капiтального ремонту

Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

Потребують капiтального ремонту

2l Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

Асфа..,rьтове покриття потребус
капiтального ремонту

22 !итячий майданчик
(обладнання дитячих
майданчикiв)

В задовiльному санiтарно-технiчному
cTaHi

Висновки KoMicii: TexHi чний стан житлового булинку на вул. Иорланськiй l4'
дитячиЙ маЙданчик - задовiльниЙ. ЖитловиЙ будинок придатниЙ до експлуатацii
в весняно-лiтнiЙ перiод 2021р.

(оцiнка технiчного cTzlнy, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Члени KoMicii: iнженер l -i категор ll Пазюра Ю.Г.

Майстер технiчноi дiль Юрець Т.В

!ата огляду <16> квiтня 202lp.

l9

20

Голова Koмicii: головний iнженер ОД-50l ,.l%'Z Шембель Т.М.

с

l,


