Акт

загального огляду житлового будинку,
розташованого за адресою: вул. йорданська. 9-В
Корж Т.о.

(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування
житло вого фонду оболонського
району м. Киева>,

од-50r

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя складi; головного
iнженера Шембель.Г.М.,
у
iнженера з органiзацii експлуатацii ia
ремонту 1-i категорii Пазюри Ю.Г., майстра
технiчноТ дiльницi Корж Т.О.
з

05.04.202l

по 09.04.202l

(дата початку огляду)

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою:
l встановила таке:

вул. Иоод анська. 9-в

Житловий будинок, заг€tльна площа якого становить 7627кв.
м,
кiлькiсть квартир - 108.
На прибудинковiй те риторii
розмiщено дитя чий та спортивний майданчики.
1.

2.

(перелiк елеме HTiB благоустрою)

Технiчний стан ,китлового будин ку та його прибудинковоi
тер иторii:
Пiд час проведення огляду житлов ого будинку Ns 9-В на вул.

Й орданськiй., комiсiя
перевlрила стан несучих та огороджувальних конс трукцlй,
зовнrшнi та внутр lшнl стlни,
стики покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи
цо, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти,
електрообладнання, дитячий. спортивний майданчик и та
прилеглу територiю.
п и цьом виявлено:
л9 Найменування елемента
Висновок про технiчний стан
Примiтка
з/п
кон
кцl1 б дин
елемента конс
ц1l б дин
1

Фундаменти

В задовiльному cTaHi

асади

зад овlльному cTaHl

тlни

зад овlльномч cTaHl

ерметизованi стики

отр

уе поточного ремонту

5

Пiдлога

6

Покрiвля

отре у€ кап lтаJlьного ремонту

7

Водостоки

Потребують поточного ремонту

ходовI клlтки , сходовl маршl

В задовiльному cTaHi

от

ують капlтального ремонту

Б алкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i

9

l0
l1

лоджiй
CMi ттепроводи (клапани,
стовб и, шибе и
CMi ттезбiрнi камери
Водоп овlд

В задовiльному cTaHi
Потреб ують замiни шибери

в задовtльному

cTaHi

l

В iKHa

Потребують замiни

l2

{Bepi

Потреб ують замiни виходу на
по lвлю
Потреб ують поточного
ремонту

lз Вхiднi групи
14

l5

lб
l7
l8

l9

l7
l8

к озирки вхiдних груп
Ел ектрообладнання (щитова,
ме жi, б ди нкове освiтлення
Лiфти ( машиннi примiщення,
две l машинних п им!щень
с истеми центрального
опilJIення
Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачання i каналi зацll
Пр ибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
пок иття
Щитячий та спортивний
майданчики (обладнання
дитячих майданчикiв)

Потреб ують поточного
ремонту
Потреб у€

поточного ремонту

Пр ацюють в паспортному
режимi
отр

ують капlтаJIьного ремонту

отр

ують капlт€шьного

отр

ують кап lтчшьного ремонту

ремонту

В задовiльному cTaHi
В задовiльному caHiTapHoтехнiчному cTaHi. Потребуе
доукомллектування сучасними
елементами

Висновки KoMic Il: технlчни и стан житлового будинку на
вул.
дитячого та спортивного майданчика
- задовi льни й_
житловий б удинок придатний до експл
в весняно-лiтнiй
уатацll

орланськiй, 9-В.,
пе рlод 2021р.

оцrнка технlчного стану, висновок про готовнiсБ
до експлуатацi'i жилого
булинку у наступний перiо д)

Голова KoMicii: головний iнжен

Шембель Т.М.

Члени KoMicii: iнженер 1-I кат

Пазюра Ю.Г.

Майстер технiчноТ дi

!ата огляду

<09>

квiтня 2021р.

Корж Т.О.

