
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Йорланська 24

Сорочинська Т.в.
(П.I.П. майстра)

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

о -501
(назва виконавця послуг)

мr, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Шембель Т.м.,
iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту 1-i категорii ПЬюри Ю,Г.,
майстра технiчноi дiльницi Сорочинськоi Т.В.

з l5.03.2021 р. по l9.03.202lo.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Йорданська 24
l встановила таке:
1. Житловий булинок, загальна площа якого становить 8988,10 кв
квартир - 144
На прибудинковiй територii розмiщено дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територi'i:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Лb 24 на 

"yn. 
йорлu"iькiй комiсiя

перевiрила стан несучиХ та огороджув€UIьних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю,, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп, хвп,
канмiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу
територiю.
п и цьом виявлено:

м, кlлькlсть

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
еJемента конс кцlt дин

Примiтка

l нлаNtеlIтФ В задовiльном cl,aHl
2 Фасал В задовiльном cTaHl
3 Стiни В задовiльном cTaHl
4 Стики ть поточного ]\l оII
5 Пiдлога Е} задовiльном cTaHl
6 IIо lвJя
7 I}одсlстоки Потребують поточ ного ремонту

8 сходовi клiтки, сходовi ма llll Ilo ть капlтilльного eMotITgб
9 Балкони, лоджii, ганки

KoHiB i лоджiй)(ого дження бал
I'анки потребують поточноI.о

ль
з/п

Потребують поточного ремонту

ремонту



l0 Смiттспроводи (клапани.
стовб и, шибе и)

Потребують замiни шибери

ll Смiттсзбiрнi камери
(волоп вiд)

В задовiльнопt1, cTaHi

I2 BiKHa
lз В задовiльному cTaHi

l4 Вхiлнi групи Потребують поточ ного ремонту

l5
lб Електрообладнання ( щитова,

мережi. будинкове освiтлення)
Електрощитова в задовiльному
cTaHi. Електромережi потребують
каII lт:l,,lьного N{O

|7 Лiфти (машиннi примiщення.
две l машинIIих имlщеIIь

Працюють в паспортному режимi

l8 системи цен ьного опiL.Iення По еб ть капlтального емо
l9 Системи гарячого

водопостачання
Потребують капiта,rьного ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

2| Асфальтове покриття (тротуар)
потребус капiтального ремонту

22 .Щитячий майданчик (обладнання
дитячих майданчикiв)

Iia с acHl еJIементи
Висповки Koмicii: технiчний стан житлового будинку на
вул. Йорданс ькiй 24,дитячиЙ маЙданчик - задовiльниЙ,
Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 202lp.

(оцiнка TexHi чного cтatry, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMiciT: головний iнженер ОД-501

Члени KoMicii: iнженер l -i кате

Майстер технiчноТ дiль

[ата огля,чу <19> березня 2021 р

Шембель Т.М.

2..n===- Пазюра Ю.Г.

.--Со
рочинська Т.В.

Потребують замiни
!Bepi

Козирки вхiдних груп Потребують поточного ремонту

Потребують капiтального ремонту

Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)


