
Акт
загального огляду жилого.будинку,

розташованого за адресою: вул. I,1орданська 24-Б

Микитенко В.Г.
(П.I.П. vайстра)

КП кКеруюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Киева>

од-501
(назва виконавця послуг)

М", що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: начаJIьника Вангородськоi Я.П.,
iнженера з органiзацii експлуатацii та ремоtIту 1-oi категорii Пазюри Ю,Г.,
майстер техдiльницi Микитенко В.Г.

з 18.04,2022р. ло 22.04.2022р.
(дата початкУ огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул, Йорданська 24-Б
i встановила таке:
1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 8б47 кв. м,
кiлькiсть квартир - 234

2. Технiчний стан жилого булинку та його прrlбудl,tнковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Jф 24-Б на вул, Йорланськiй комiсiя

перевiрила стан несучих та огороджувЕUIьних 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 технiчний стан
елемента (конс iOб динк
В задовiльномч cTalti
В задовiльномч cTatti
В задовiльномч cTaHi
В задовiльномr, cTarii
В задовlльномV cTal{l
В задовiльномч стаlri

Потребують капil,шьного ремонту

зlп
N9 Найменування елемента

KoHcTpyKuiT) булинку(

Прим iTKa

1 нда\tент
2 Фасад
J Стiни
4 Стики
5 Пiдлога
6 Покрiвля

7 Водостоки

Сходовi клiт,ки, сходовi
маршi

9 Бшtкони. лоджii, ганки
(огоролження балконiв i
лолжiй)

10 Смiттспроводи (клапани,
стовбури. шибери)

Потребукlть зiiмirlлt tпибери

I

I

Потребуюrь п( |l очIlого ремонгу i

8

В задовiльномч cTalti



ll Смir,тсзбiрнi камери
(водоп овiд)

В задовiльномч cTalti

12 BiKHa

lз !Bepi

l4 Вхiднi групи

ують замiни l пiд'iЪд з 1-1.o по

В задовi.,15цбу,,, g12111

отребують п(,точного ремо
l пiд

HTvII

Потреб

l5 Козирки вхiдних груп
lб екrрообладнання (щитова.

мережi. будинкове
E"r

освlт.-Iення )

|,7 и (машиннi примiцення.
имiщень)

Лiфт
l NrаI и}Iнихдв

l8 системи центрzцьного
опаценtlя

l9 Системи гарячого
водолостачаI{ня

20 системи холодного
водопостачання i каналiзацii

В задовi,цьномr, cTatti
ектрощитова в за,lовiльному cTaHi.

Електромережi потребl,ють

В задовiльномч cTatti

В заДовiльном,,,, cTalti

В задовiльномч cTaHi

поточного \li]

Потребують замiнлt

Е"l

2l Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
IlO иття )

Висновки KoMicii: TexHi
вул. Йорланськiй 24-Б -
Житловий будинок прида

(оцiнка технiчного ста

Асфalльтове гк)крI-iт,lя потребус
капlтiчIьного ремон гу

чний стан житлового бчдинку на
задовiльний.
тний до експлуатацii в весIlя но-лlтнlй перlод 2022р.

о експлуатацii жилогону, висновок про гоговнii:ть д
булинку у насryпнl rй rreJrio.11

голова koMicii: начмьник о 50

Члени KoMicii: iнженер l -оТ кат

майстер техдiл

родська Я.П.

Пазюра Ю.Г.

Микитенко В.Г.
\\ ъ--,

,,

8-й поверх.2 пiд'iз;r на 1-му поверсi

!ата огляду <22> квiтня 2022р.


