Акт

загального огляду житлового будинку,
розташованого за адресою: вул. Иорданська, 9-Ж

Корж т.о.

(П.I.П. майста)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування

житлового фонду оболонського району м, Кисва>,

од-501

(назва виконавця послуг)

М",

що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Шембель Т.М.,
iнженера з органiзацiT експлуатацii та ремонту 1-Т категорii Пазюри Ю.Г., майстра

технiчноi дiльницi Корж Т.О.
з 05.04.202ln.

по 09 .04.202|р

(лата початку огляду)

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. йорданська, 9-ж
l встановила таке:
l. Житловий будинок, загiшьна площа якого становить 6296,6кв. м
кiлькiсть квартир - 76.
На прибудинковiй тер иторiiрозмiщено дитячий майданчик.
(перелiк елементiв благоустрою)

Технiчний стан житлового булинку та його прибулинковоi територii:
Пiд чаС проведеннЯ оглядУ житлового булинку Ns 9-Ж на вул. Йорланськiй,
комlсlя перевlрила стан несучих та огороджувальних констр укчiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiллогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
канапiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територiю.
п и цьом виявлено:
Jф Найменування елемента
Висновок про технiчний стан
Примiтка
зlп конс укцii) будинку
елемента (конс
кцll б дин
2.

Фундаменти

В задовiльному cTaHi

2

Фасади

В задовiльному cTaHi

3

Стiни

В задовiльному cTaHi

4

Герметизованi стики

Потребус поточного ремонту

5

Пiдлога

В задовiльному cTaHi

6

Покрiвля

Потребуе поточного ремонту

7

Водостоки

Потребують поточного ремонту

1

8

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

9

Балкони, лоджiТ, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)
Смiттепроводи (клапани,
стовб и, шибе и
Смiттезбiрнi камери
водоп вlд

10

1l

Потребують капiтального ремонту

В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi
Потребують замiни

1l

В

12

[Bepi

13

Вхiднi групи

Потребують замiни та встановлення
на сходових клiтинах
Потребуе поточного ремонту

14

Козирки вхiдних груп

Потребус поточного ремонту

15

Електрообладнання ( щитова,
мережi, будинкове
освiтлення)
Лiфти (машиннi примiцення,
дверi машинних примiщень)

В задовiльному cTaHi

16
17

iKHa

Системи центр€Iльного
опалення

18

Працюють в штатному режимi.
п еб ють замlни
Потребуе капiтального ремонту

Потребус капiтального ремонту

Системи гарячого

водопостачання
Потребуе капiтального ремонту
l9 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii
|7 Прибудинкова територiя
Асфапьтове покриття (троryар)
(благоустрiй, асфальтове
потребус капiтмьного ремонту
покриття)
l8 !итячий майданчик
В задовiльному caHiTapHo(обладнання дитячих
технiчному cTaHi.
майданч икiв)
Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку на вул. Иорланськiй, 9-Ж,
та дитячого майданчика задовiльний.
житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2021р,

-

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний п lод

голова koMicii: головний iнжене

Шембель Т.М.

Члени KoMicii: iнженер 1-i к

,

Майстер технiчноi
.Ц,ата

'Lt,
огляду <09> квiтня 202l р. !:-

,,atr

'\.1

ра Ю.Г.

Корж Т.О.

