Акт

загального огляду житлового булинку,
розташованого за адресою: вул. Иорданська, 9-Б

Корж Т.О.

(П.LП, майста)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування

житлового фонду Оболонського району м. Киева>,

од-501

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Шембель Т.М.,
iнженера з органiзацiТ експлуатацiТ та ремонту l-i категорii Пазюри Ю.Г., майстра
технiчноi дiльницi дiльницi Корж Т.о.
з 05.04.2021р.

по 09,04.2021р.

(дата початку огляду)

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вул. Йорданська,9-Б
l встановила таке:
1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить б348,0 кв. м, кiлькiсть квартир
_ 96.

На прибулинковiй територii розмiщено дитячий та спортивний майданчики.
(перелiк елементiв благоустрою)

Технiчний стан житлового булинку та його прибудинково[ територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Ns 9-Б по вул. Йорланськiй, комiсiя
перевiрила стан несучих та огороджувЕuIьних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, кана.пiзацii,
2.

лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
п и цьо виявлено:
Jt Найменування елемента
Висновок про технiчний стан
Примiтка
з/п (конструкцii) будинку
елемента (конструкчii) будинку
1

Фундаменти

В задовiльному cTaHi

2

асади

задовlльному cTaHl

3

тlни

задовlльному cTaHl

4

ерметизованl стики

отре у€ поточного ремонту

5

Пiдлога

В задовiльному cTaHi

6

Покрiвля

Потребус поточного ремонту

,7

8

В

одосто ки

Сходовi клiтки, сходовi
ма шl

Потребують поточного ремонту
Потребують капiтаrьного ремонту

9

10

1l

Ьалкони, лоджll, ганки
(огородження балконiв i
лоджlи
Смiттспроволи (клапани,
стовб и, шибе и
Смiттсзбiрнi камери
Водоп вlд

tJ задовlльному cTaHl

Потребуе замiни шибери

В задовiльному cTaHi

l2

В

13

!Bepi

l4

Вхiднi групи

15

Козирки вхiдних груп

п отребують поточного ремонту

16

Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освlтлен ня
Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних п имlщень
с истеми центрurльного

В задовiльному cTaHi

17

18

iKHa

Потребують замiни
Потреб ують замiни та встановлення
на сходовiй клiтинi
п отребують поточного ремонту

п отребують замiни. Працюють

паспортному режимi

п отребуе капiтального ремонry

оп€l,тення
19

20
21

22

Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачання i кан zrлlзацl1
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)
Щитячий майданчик
(обладнання дитячих
майданчикiв)

в

п отребуе

кап iтального

ремонту

п отребуе

кап iтального

ремонту

А"ф €шьтове покрит-гя (тротуар)
п о тре б у с кап т €Lп ь н о го
ре м о нту
Потребуе в д н о в л е н н я 6 л аго у с тр о ю

к п к иlв те п л о е н е г о

Щитячий майданчи. к в задовlльному
санiтарно-технiчно му cTaHi.
Спортивний майданчик потребуе
капlтaulьного
мон
Висновкп KoMici'i : технiчний стан житлоtsOго будинку
по вул. орданська, 9-Б,
та дитячий майданчик
задовiльний , спортивний задовiльний(огорожа потребуе
замlни ) Житловий булинок придатнии до експл
уатацll в весняно -лlтнlй п ерlод 202llр.

-

оцlнка технlчного стану, висновок про готовнiст ь
до експлуатац ll жилого
булинку у наступний перi од)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-501
Члени KoMiciT: iнженер l-T категорii
майстер технiчноi дiльницi
.Щата

огляду <09> квiтня 2021р.

Шембель Т.М.

/-*r.a.:,=

;\

Пазюра Ю.Г.

Корж Т.О.

