
Акт
загального огJrяду житлового булинку,

розташованОго за адресою: вул. йорланська, 9-В

Il 1 1.09.2020
07.09.2020

(дата завершення оглялу)
(дата початку огляду)

провели огляд житлового булинку за адресою:

i встановила таке:

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 7 62'7 кв, м,

кiлькiсть квартир - l08
ивний майданчики.На прибудинковiй територii розмlшено дитячии та спорт

(перелiк елементiв благоустрою

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибули нковоТ територiТ:

Пiд час проведення огляду житлового булинку Nэ 9-В на вул, Йорланськiй, комiсiя

перевlрила стан несу чих та огороджувальних конструкцl й. зовнiшнt та внутрlшнl стlни,

стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверt, цо, гвп, хвп, KaHаJl lзацl l, лiфти.,системи

електрообладнання, дитячий, спортивн ий майданчики та прилеглу територlю,

)

Np

з/п
Найменування елемента
(конс кцii) б дин к

Фундаменти

Висновок про технiчний стан

елемен,га (конс кцii) б Jlин к

В задовiльному cTaHi
1

1 асади задовtльному cTaHl

з 1,1ни задовlльному cтaHl

4 ерметизованl стики оl,р у€ IlоточноI,о ремонl,у

5 Пiдлога В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля

7

в-

II и цьом виявлено

отре ус капl талыlого ремон,гу

Водостоки Потребують поточного ремонту

Прим iTKa

уходовl клlтки, сходовl мapIllt П-отребують капlтыIьного ремонт

Корж Т.О.
(П.I.П. майстра)

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

од-501
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Шумiк Л.I.,

iп*ъп.рч з органiзацii експлуатацii та ремонту l -i категорii Шембель Т.м.,

майстра технiчноТ дiльницi Корж Т.О.

з

вчл. Йорланська.9-В



9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i

лоджiй)

В задовiльному cTaHi

l0 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

ГIотребують замiни шибери

ll Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

В задовiльному cTaHi

ll BiKHa Потребують замiни

|2 !Bepi Потребують замiни виходу на
покрiвл ю
Потребую,гь гlо,[очного ремонтуlз Вхiлнi групи

l4 Козирки вхiдних груп Потребують поточного ремонту

l5 Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове освiтлення)

Потребус поточного ремонту

lб Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному режимi

|7 Системи центрального
опzLпення

Потребують капiтального ремонту

l8 Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачан ня i каналiзацii

Потребують кап iтального ремонту

l9

17 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

В задовiльному cTaHi

В задовiльному caHiTapHo-
технiчному cTaHi. Потребус
доукомплектування сучасними
елементами

l8 .Щитячий та спортивний
майданч ики (обладнання
дитячих майданчикiв)

Висновки KoMiciT: TexHi чний стан житлового булинку на вул. Иорданська,9-В,
дитячого та спортивного майданчика - задовiльний.
Житловий булинок придатний ло експлуатацii в осiнньо-зимовий перiол 2020-202lp.p.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацiТ жилого
булинку у нacl lIHий перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер

Члени KoMiciT: iHжlettep 1-i кате

Майстер технiчноi лi.llьн

Шумiк Л.I

lllембель l'.M.

!.ата огляду <1l> вересня 2020р.

Корж Т.О.

Пофёб-уютькапiтальноiор-емоtlry


