
Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул. Иорданська 22

Соро чинська Т.В.
(П.I.П. майстра)

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

од-501
(назва виконавця послуг)

ми, що нижче пiдписатlися, комiсiя у складi: головного iнженера Шембель Т.м.,
iнженера з органiзачii експлуатацii та ремонту 1-i категорii Пазюри Ю.Г.,

майстра технiчноТ дiльницi Сорочинськоi Т.В.

з 15,03.2021р. по l9.03.202l р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Йорданська 22

i встановила таке:
Житловий будинок, загальна площа якого становить 8045,60 кв. м, кiлькtсть

квартир- 140
На прибулинковiй територii розмiщено дитячий майданчик

1

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Nq 22 на вул. Йорданськiй комiсiя

перевiрила стан несучих та огороджувадьних конструкчiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики,, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу

територiю.
п и цьом виявлено:

ПримiткаВисновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuii) булинку

N9

з/п
Найменування елемента
(конструкцii) булинку

Потребус ремонту вiдмосткаФундаментl
В задовiльному cTaHi) Фасад
В задовiльному cTaHi3 Стirrи
Потребують поточного ремонту,l Стики
В задовiльному cTaHi5 Пiдлога
В задовiльному cTaHi6 I lокрiвля

Водостоки Потребують поточного ремонту
,7

Потребують поточного ремонтуСходовi клiтки. сходовi маршi
В задовiльному cTaHiБалкони, лоджiТ, ганки

(огородженrrя балконiв i
лолжiй)

9

10 Смiттспроводи (клапани,
стовбури. шибери)

8

Потребують замiни шибери



ll Смiттезбiрнi камери
(воло вiд

В задовiльному cTaHi

\2 BiKHa II еб roTb замiнlr
lз flBepi В задовiльному cTaHi

l4 Вхiднi IIи По еб ь поl,очного e\toH
Кози ки вхlдних п В задовiльно cTaHl

lб Електрообладнання (щитова,
динкове освiтленняме ежi, б

Електрощитова та електромережа
ють капiтальногоI I() монеб

|7 Лiфти (машиrrнi примiщення.
имlщеньдве l машинних

працюють в паспортному режимi

l8 Системи центрального
опалення

В задовiльному cTaHi

Системи гарячого
водопостачання

В задовiльному cTaHi

20 Системи холодного
водопостачання i каналiз ацll

В задовiльному cTaHi

2| Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
II0 иття

В задовiльному cTaHi.

22 flитячий майданчик
(обладнання дитячих
майданчикiв )

В задовiльноvу caHiTapHo-
технiчному cTaHi

висновки koMicii: технiчний стан
дитячий майданчик - задовiльний.
Житловий будинок придатнии до експл

Члени KoMicii: iнженер l-i ка

Майстер технiчноТ

!ата огляду <l9> березня 202l

житлового будинку на вул. Иорданськiй 22,

уатацll в весняно-лtтн
оцlнка технlчного cTarнy, висновок про готовнiсть до експлуатацii

були н ку у насгупний перiол)

Голова KoMiciT: головний iнженер ОД-501

iй перiод 202lp.
жи,тIого

Шембель Т.М.

Пазюра Ю.Г.

Сорочинська Т.В.1е
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