
Акт
загаJlьпоl.о oг.Ilrl/ly жиJого буДИll КУ,

розташованого за адресою: Rул. Иорданська 22-Б

Микитенко В.Г.
(П.l.Гl. майстра)

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

од-50l
(ttазва виконавця послуг)
Ми, що нижче пiдписzl,lися, комiсiя у складi: начальника Вангоролськоi Я.П.,
iнженера з органiзачiТ експлуатацii та ремонту l-оi категорii Пазюри Ю.Г.,
майстра техдiльницi Микитенко В.Г., заступник начальника з благоустрою
Коваленко В.В.

з 28.09.2022р. по 03.10.20]]p.
(.rtaTa почаr,ку огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою:
i встановила таке:

(да,га завершення ог"llяду)

вул. Йорданська22-Б

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 8496,20 кв. м, кiлькiсть
квартир - 2З4
2. 'Гехнiчний стан жилого булинку ,га йоrо прибудинковоi територi'l':

Пiд час проведення огляду жиJlого булинку Л,l 22-Б на вул. Иорданськiй
комiсiя перевiрила стан несучих 1,а огороджувальних конструкuiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiллогу. BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП., ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю.
Il и tlboNt вllя t].-IеIlо:

I lаймену,ваннlI e-leN,lc I I,I,a [l исновоtt про технiчtlий стан
liOl1 liцll Jинli lелелtента (консl, rtIrii) б ,lI1HKt)

6

9 Ба. I KoHrI" .roд;ltii. ганки
(огородrкення ба-цкоlriв i

ло.t;кiй)

IJ зirLclBi"tbHorr1 cTat t i

l Io I ребl,rо,r ь ,запtitiи шибери

.]\[r,:

з,II

Припriтка

l Фундамен,ги В задовi.гlьному cTat t i

В заJовi",tьноrr) cTat t i2 Фасади
3 Стiни В задовiльному cTaHi
] Сr,ики Потребують поточного ремонту
) Пiдлtlга В задовi"пьному cTal ti

Покрiв:lя В задовi;tьнолtу cTaHi
7 водtlстокrt

8 Сходовi клiтки. сходовi
маршi

Потребl,rоть I Iоточного pe]\,loHT}

l Itlтребr toTb llо,гоtllt()го pei\,loHT)

Смiггспроводи (клапани.
стовбури, шибери)

ll Смiтrсзбiрнi камери
(волопровiл)

В задовiльноплу cTatli

l0



l2 В ir<l ra В заловiл ьному cTat.ti

lз !Bcpi В задовiльному cTaHi

l1 Вхiлнi групи В заловiльному cTaHi
l5 Козирки вхi,lних груп В за,tовiльном1, cTaHi
lб Елекгрообладнання (щитова.

мережi. булинкове
освiтлення)

Електрощитова в задовiльному
cTaHi. Е",rектромережi потребують
капiтiuьного ремон,гу

|7 Лiфти (машиннi
примiцеrtня. дверi
машинних примiшень)

I'Iо-tрсбr ttl гь заrtiнlt

ltt Систем и ценl,раJIьного
опilлення

IItrl 1lебl ttlгь lI()гоrlII()I,() pcNlotll,y

Системи гарячого
водопос,Iачання

В заловiльноплу cTatti

системи холодного
водопостачання i канацiзацiт

В задовiльному cTaHi

2l Прибулинкова територiя
(благоустрiй. асфальтове
покрит,гя)

В задовiльному cTaHi

20

Висновки KoMiciT; технiчний стан житлового будинку на
вул. Йорланськiй 22-Б - задовiльний. Житловий булинок придатний до
експлуатацii в ociHHbo - зимовиЙ перiол 2022- 202Зр.

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

Голова KoMicii: начальник ОД-50 родська я.п.

Члени KoMicii: заступник нач ьника Коваленко В.В.

iнженер l -оi категорii

маистер техдlльницl

Дата огляду < 03> rковтня 2022р.

Пазюра Ю.Г.

Микитенко В.Г.

l9


