
Акт
загального огляду жилого_будинку,

розташованого за адресою: вул. 1,1орданська 22-Б

Микитенко В.Г.
(П.I.П. майстра)

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

од-501
(назва виконавця послуг)
Мr, що нижче пiдписалися, комiсiя у склалi: начальника Вангородськоi Я.П.,
iнженера з органiзачii експлуатацii та ремонту l-оi категорii Пазюри Ю.Г.,
майстра техдiльницi Микитенко В.Г.

з l8,04.2022 ло 22.04.2022р
(дата початку ог,пяду) (лата завершення оглялу)

провела огляд жилого булинку за адресою: 
"ул, 

Йорданс ька22-Б
i встановила таке:
1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 8496,20 кв. м, кiлькiсть
квартир - 2З4
2. Технiчний стан жилого булинку та йоrо прибуllинковоi територii:

Пiд час проведення огляду жилого булинк1, .Ms 22-Б на вул. Йорланськiй
комiсiя перевiрила стан несrIих та огороджуваJIьних конструкцiЙ, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю. пiдлоry. BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю.
п и цьом виявлено:

Висновок про техltiчний стан Приr.ri,гка
елемеttта (Kotl KrtiT) б дин

в задовi.lьноrt ста Hl

В задовiльноlrt с,гt] пl
В задовiльнопt ста tIl

В задовiльноtrt c-t а Hl

В задовiльно сга tll
Потребують поточl Iого ремонту

Потребують потоlIl lого ремонту

В задовiльноьrу cTaHi

Потребують замiнrt шибери

Найменування елемента
(конструкцii) булинку

N9

з/п
1 Фунламенти
2 Фасали

Стiни3

1 Стики
5 I Iiд,,rога

6 Покрiвля
Водостоки7

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

9 Ба.,Iкони. лоджii. ганки
(огоролження балконiв i
лоджiй)
Смiттспроводи (клапани,
стовбури, rrlибери)

l0

11 Смiттсзбiрнi камери
(волопровiл)

В задовi.цьноьtу ста Hi

В задовiльнопtу cTaHi
l

I

l



В задовiльному cTaHi|2 BiKHa

lBepilз

с,ганlв задовiльно14 Вхiднi IIll
cTaHlв задовiльномки вхlлнихКоз пl5

Електрощитова в задовiльному
cTaHi. Електромере,дi rrотребують

емокапlтального

Електрообладнання (щитова,
мережi. будинкове
освiтлення )

16

Лiфти (машиннi
примiщення. дверi
}talllIltlHиx имiщень)

|7

Потребують Ilот()!л Iого ремонту

Потребують замiнrr

l8 Системи центраJIьного
оп:lленЕя

В задовiльноьrу cTaHiСис,геми гарячого
водопостачаншl

l9

В задовiльноt"tу cTaHiСистеми холодного
опостачанtu l каналlзацtlвод

20

Асфальтове покриття потребуе
капiтalльного ремоIIту

Прибу.чинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
Ilо иття )

2l

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку на

вул. Йорланськiй 22-Б - задовiльний.
Житловий будинок придатний до експлу атацii в весняно-лiтнiй перiол 2022р.

оцiнка технiчного стану, висновок про готовн icTb до експлуатацiI жилого(

булинку у

Голова KoMicii: начальник О.Ц,- 0l

Члени KoMiciT: iнженер 1-oi категор

[ата огляду к 22> квiтня 2022р.

дська Я,П.

Пазюра Ю.Г.

Микитенко В.Г.

ll

В задовi.,rьнопrу cTaHi

майстер техдiльницi Z

\--


