
Сорочинська Т.В.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлов ого фонду оболонського району м. Кисва>,

од-501
(назва виконавця послуг)
М", що нижче пiдписалися,, комiсiя у складi: головного iнженера Шембель Т.М,,iнженера з органiзацiТ експлуатацii iu р""оrrу 1-i категорiТ Пu.ор" Ю.Г.,майстра технiчноi дiльницi Сорочинськоi Т.Ь.

з l5.03.202l р. по 19.03,202l р.(лата початку огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. йорланська 18-А
l встановила таке:
1, Житловий будинок, загальна площа якого становить 13359,80 кв. м,
кiлькiсть квартир - 2lб
На прибудинковiй територii розмiщено 2 дитячих та 2 спортивних майданчика

(перелi к елементiв благоустрою)

п и цьом виявлено:
Найменування еJIемента

ttii) б динконс
Висновок про технiчний стан
елемента кон цll динкб

Примiтка

l нламен,гиФ В задовiльном cTaHl
) Фасади в задовiльном cTaHl
3 Стiни В задовiльном
4 Стики ГIо ть поточного емонеб

Пiдлога В задовiльном cTa}ll
6 llo l в"-Iя По € капlтzLпьного емон
7 Потребують поточного ремонту

8

\{а шl
Потребують капiтального ремонту

о Балкони, лоджii, ганки
(огородження ба,rконiв i
jIо/,(жlи

В задовiльному cTaHi

l0 оди ( клапани.Смiттеп ol] п tlб кlть замiни пlиб

Акт
загального огляду lсилого будинку,

розташованого за адресою: вул. йорланська l8-д

(дата завершення огляду)

2. Технiчний стан жилого булипку та його прибулинково.i територii:
Пiд чаС проведеннЯ оглядУ жилого булинкУ лп rв-Д nu uyn. Йорланськiй

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкцiй, зоънiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, .""r.r, цо' гвп, хвп,
каналiзачii' лiфти, електрообладнання' дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.

ль
з/п

cTaHl

5

Водостоки

Сходовi клiтки, сходовi



стовбури, шибери)
ll Смiттезбiрнi камери

водо oBtJ(
Потребують ремонту

l2 IJiKrra В задовiльном cTaHl
lз !Bepi В задовiльному cTaHi

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

мережi, будинкове
освlт-lенlIя

Електрощитова та елекгромережi
потребують капiтального ремонту

1,7 Лiфти (машиннi примiщення,
лв l машинних имiщень)

Працюють в паспортному режимi

l8 Системи центрaшьного
опiL.Iення

Потребують поточного ремонту

I9 Системи гарячого
водопостачання

Потребують поточного ремонту

Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

Потребують поточного ремонту

21 Асфальтове покриття (тротуар)
потребуе капiтального ремонту

22 .Щитячi та спортивнi
майданчики (обладнання
майданчикiв)

В задовiльному caHiTapHo-
технiчному cTaHi, потребують
замiни та доукомплектування
сучасними елементами

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку на вул. ИорланськiЙ l8-A,
дитячих та спортивних майданчикiв - задовiльний.
Житловий будинок придатний до експл yaTauiT в весняно-лiтнiй перiол 2021р.

(ouiHKa TexHi чного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
були н ку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер О -50l Шембель Т.М.

Пазюра Ю.Г.

Сорочинська Т.В

Члени KoMiciT: iнженер 1-i

Майстер технiчноi

.Щата огляду < l9> березня 202 1

)

20

Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)


