
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Иорданська, 4-Б

Кольга 0.I.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонлу Оболонського району м. Кисва>,

од-501
(назва виконавця послуг)

ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Шембель Т.м.,
iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту l-T категорii Пазюри Ю.Г.,
майстра технiчноi дiльницi Кольга 0.I.

з 19.04.2021.о по 23.04.202lp.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Йорданська, 4-Б

l встановила таке:
1. Житловий будинок, заг€rльна площа якого становить 12833 кв. м,

кiлькiсть квартир - 180.
На прибулинковiй територii розмiщено спортивнl та дитячии маиданчики.

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибулинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Jф 4-Б на вул. Иорданськiй,

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнi та
BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry' BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП' ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий, спортивнi майданчики (2 шт) та
прилеглу територiю.
п и цьо]\1 виявлено:

Висновок про технiчний стан
елемента ( KoHcTpyKuiT) булинку

Jю

зlп
Найменування елемента
(KoHcTpyKuii) булинку

В задовiльному cTaHi
l

Фундаменти

В задовiльному cTaнiФасади

Стiни В задовiльному cTaHi

4 Герметизованi стики Потребують поточного ремонту

5 Пiдлога В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля В задовiльному cTaHi

7 Водостоки Потребують поточного ремонту

Примiтка

1

)



8 Сходовi клiтки, сходовi маршi потребують капiтального ремонту
9 Балкони, лоджiТ, ганки

(огородження балконiв i лоджiй)
В задовiльному cTaHi

l0 Смiттепроволи (клапани,
стовбури, шибери)

Потребус замiни шибери

1l Смiттсзбiрнi камери
водоп вlд

В задовiльному cTaHi

l2 BiKHa Потребують замiни \ -й, 2-й, З-й,
4-й пiд'Тзди

lз flBepi В задовiльному cTaHi

l4 Вхiднi групи Потребус поточного ремонту

15 Козирки вхiдних груп Потребуе поточного ремонту

lб Електрообладнання ( щитова,
мережi, будинко ве освiтлення)

Електрощитова потребуе
поточного ремонту

17 Лiфти (машиннi примiщення,
две l машинних п имlщень

Працюють в паспортному режимi

18 В задовiльному cTaHi
19 системи га ячого водопостачання В задовiльно стан1
20 Системи холодного

водопостачання i каналiзацiT
В задовiльному cTaHi

2l Прибудинкова територiя
(благоустрi й, асфальтове
по иття

Асфальтове покриття (тротуар)
потребус капiтального ремонту

22 Щитячий та спортивних
майданчикiв (обладнання дитячих
та спортивних майданчикiв)

В задовiльному caHiTapHo-
технiчному cTaHi. Потребуе
доукомплектування сучасними
елементами дитячий майданчик

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку на вул. Иорланськiй,4-Б'
дитячий, спортивний майданчики (2 шт) - задовiльний.
Житловий будинок придатний до експлyaTauii в весняно - лiтнiй перiод 2021р.

чного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого

Голова KoMicii: головний iнженер ОЛ;5
/.

/
Шембель Т.М.

- Пазюра Ю.Г.Члени KoMicii: iнженер l-i катего

Майстер технiчноi дiльн

{ата огляду <2З> квiтня 2021р.
|'}}ч-l

Системи центраJIьного опалення

(оцiнка TexHi

булинку у наступний перiод)

a,] 5 сл угов
дlль

*[
Кольга 0.I.


