Акт

загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вул. Иорланська 18

Сорочин ська Т.В.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м.

о

Киева>>,

01

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписа.пися, комiсiя У складi: головного iнженера Медведчука с.п.,
iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту l-i категорii Пазюри Ю.Г.,
майстра технiчноi дiльницi СорочинськоТ Т.В.
п о 24.09.2021р.
(дата завершення огляду)

з 20.09.2021,о
(дата початку огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Йорданська 18
l встановила таке:
1. ЖитлОвий будИнок, загальна площа якогО становить 7887,20 кв. м, кiлькiсть
квартир - 140

На прибудинковiй територii розмiщено 2 дитячих майданчики
(перелiк елементiв благоустрою)

2. ТехнiЧний стан жилого булинку та його прибулинковоi територiТ:
Пiд час проведення огляду жилого будинку J\ъ 18 на вул. йорданськiй комiсiя

перевiрила стан несучих та огороджув€lльних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвП, хвп, каналiзацii,
',1
l=-лiфти,
електрообладнання,
дитячi майданчики та прилеглу територlю.
п
виявлено
J\ъ
Найменування елемента
Висновок про технiчний стан
Примiтка
з/п (конструкuii) будинку
елемента
дин
1
Фундаменти
Потребують капiтального ремонту
вiдмостки
2
Фасади
В задовiльному cTaHi
з

Стiни

В задовiльному cTaHi

4

Стики

5

Пiдлога

Потребують поточного ремонту
В задовiльному cTaHi

6

Покрiвля

В задовiльному cTaHi

1

Водостоки

Потребують поточного ремонту

8

Сходовi клiтки, сходовi маршi

9

Балкони, лоджiТ, ганки
(огородження балконiв i
лолжiй)

Потребують капiтального ремонту
3-4 пiд.
В задовiльному cTaHi

l0

Потребують замiни шибери

12

Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)
Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)
BiKHa

13

lBepi

|4

Вхiднi групи
Козирки вхiдних груп

Потребують замiни виходу на
покрlвлю
Потребують ремонry 2-4 пiд.
В задовiльному cTaHi

ll

l5
16

Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове освiтлення)

|7

Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)
Системи центр€rльного
опilлення
Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачання i кана.пiзацiТ
Прибулинкова територiя
(благоустрiй. асфальтове
покриття)
!итячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

l8

l9
20

2|

22

В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi

Електрощитова в задовiльному
cTaHi. Електромережi потребують
капiтального ремонту
Працюють в паспортному режимi
Потребують капiтального ремонту
Потребують капiтального ремонту
Потребують капiтального ремонту
Асфальтове покриття потребуе
капiтального ремонту

В задовiльному caHiTapHoтехнiчному cTaHi

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового булинку на вул

орданськiй 18,
майданчИки
задОвiльний.
ЖитловИй булинок придатниЙ до експлуатацii в
дитячi
осiнньо-зимовий перiод 202l -2022 р.р.
(ouiHKa технiчного стану, висновок про готовнiсть до
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОЛ-i

с.п.

Члени KoMiciI: iнженер 1-i категорii'
Майстер технiчноi дiльницi
Щата огляду

<<24

>>

вересень 2021р.

тацiI жилого

Пазюра Ю.Г
/4/
'

Сорочинська Т.В.

