
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Иорданська 22-Б

Микитенко В.Г.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Ки€ва),

од-501
(назва виконавця послуг)
М", що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Шумiк Л.I.,,
iнженера з органiзацiт експлуатачiт та ремонту l -i категорii Шембель Т.м.,
майстра технiчноI дiльницi Микитенко В.Г.

з 28.09.2020р. lro 02.10.2020p
(дата початку огляду) (лата завершення огляду)

провели огляд житлового жилого булинку за адресою: вул. Йорданська 22-Б
i встановила таке:
l. Житловий будинок, заг€Lпьна площа якого становить 8496,2О кв. м, кiлькiсть
квартир - 234
2. Технiчний стан жилого булинку та його прибулинковоi територii:

Пiд час проведення огляду житлового булинку ЛЬ 22-Б по вул. Йорданс"ка
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувzшьних конструкчiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацiТ, лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю.
п и цьом виявлено:

Найменування елемента
( Kottc кцii) б лин

ль
з/п

Висновок про технiчний стан
ел€мента (KoHcTpyKuiT) булинку

l Фундаменти в задовiльном v cTaнl

Прим iTKa

2 Фасади в задовiльном v cTaнl
Стiни В задовiльном cl,aHl

4 Стики В задовiльном cTaHl
5 Пiд.,rога в задовiльном v с,ганl
6 Покрiвля I] задовlльному cTaHl
,7 Водостоки Потребують поточного ремонту

8 Сходовi клiтки, сходовi
i\t а IUl

Потребують капiтального ремонту

9 Балкони, лоджiТ. ганки
(огородження балконiв i
лоджlи

В заловiльному cTaHi

l0 Смiттепроводи (клапани.
стовбури, шибери)

Потребують замiни шибери

3



Смiттсзбiрнi камери
(водопровiл)

1l

В задовiльному cTaHi|2 BiKHa

flBepi В задовiльному cTaHil]

l4 Вхiлнi групи В задовiльномl,станi
Потребують поточного peMotlTyl5 Козирки вхiдних I,руп

lб Елекгрообладнання ( щитова,
мережi, булинкове
освiтлення)

Елекгрощитова в задовiльному
cTaHi. Електромережi потребую,гь
капiтапьного ремонту

|-| Лiфти (машиннi
примiщення. дверi
машинних примiщень)

Потребують замiни

l8 Системи центра",lьного
опat'lення

Потребують поточного ремонту

l9 Систешtи I,арячого
водопостачання

Потребують поточного ремонту

20 системи холодного
водопос,гачання i каналiзацii

Потребують поточного ремонту

2| Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

В задовiльному cTaHi

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового булинку на вул. орданська 22-Б
- задовiльний.
Житловий булинок придатний до експлуатацii в осiнньо-зимовий перiол 2020-
202 l р.р.

(оцiнка технiчного стану. висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер Шумiк Л.I.

Члени KoMicii: iнженер l -i ка Шембель Т.М.

Майстер технiчноi Микитенко В.Г.

.Ц,ата огляду < 02> жовтня 2020р
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Асфал ьтове покриття потребус
капiтального ремонту


