лкт

У!И

загального огляду жилоrо будинку,
розта]лованоrо за адресою: Прiорська,9
(Iлларiонова А.О)

кп

<керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонлу Оболонського району м. Киева>,

од-50б

(ttшва вIlI(оIIавця послуг)

ruo нижче пiдписалися, когrлiсiя у складi: головного iнженера сахно с.м,
Д.О
iнжЬнера l-i категорiТ Сопрунечь В.М., MalicTpa техдiльницi lлларiонова

ми,

по 22.0 4.202l р

з2 2.04.2021,

р.
(дата початку оглялу)

(дата завершсння оглялу

)

таке:
провела огляд жилого булинку за адресою: вул.прiорська,9 i встановила

1. ЖитловиЙ будинок,

загальна площа якогО становить 920,5 кв. м, кiлькiсть

квартир - l8 штук.
На приЪулrrнковiй територiТ розмiшуються

1перdлiк елементiв благоустроlо)

,гериторiТ:
стаН жилого булllнку та r]ого прибудиllковоi
Пiд час проведення о.п"ду-rк"поiо булинку Nq 9 по вул, Прiорська комiсiя
перевiрила стан несучих та огороджуваJlьних конструкцiй, зовнituн_i та_
внутрiЫri стiни, стliки, пoкpiBJlIo, пiллоry, вiкrrа, лверi, систем11 цо.' гвI l,
ХЁп. каналiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi маl"iдаI]чtlки 1,а
прилеглу територlю.
При uboMy виявлеrIо:

2. ТехнiчнПй

з/п
1

йменування елеNtента
кцll L) ди
кон с

Фундаменти

,)

асади

3

тl}Iи

4
5

исновок про технiчнtrй стан
кцll б динк
елемента кон

В задовiльном

cTaHl

В задовiльном

cTaHl

задовlJьно\,l

cl,aHl

задовl"-lьно\l

с,ганl

ерN,lе1,1{зованl стик1,1

lдлога

еб € капlтального

п
6

oKpl вля

от
7

б с капlтаJIьного

одостоки
еб

капlтшIьного

e]\loH
е

NloH

емон

Примi
ка

8

9

l0

ll
ll
|2

lз
|4

l5

ходовl клlтки, сходовl
аршi
алкони, лоджii, ганки
огородження балконiв i
мiттепроводи (клапани,
товбури, шибери)
Смiттезбiрнi каN{ери
(водопровiд)
l

потребують кап iтального ремонту
потребують кqпiтального ремонту

кна

потребують капiтального ремонту

Bepl

В задовiльному стану

Вхiдrri групи

потребують капiтального ремонту

озIIрки вхlднIrх груп

потребують ремонту

ан ня (щитова,
булинкове
Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
Систеrчtи центрального
опалення
Системи гарячого
водопостачання
истеN,lи холодного
допостачаltня i каналiзацii
рибудиrrкова територiя
(благоустрiй, асфальтове

лектрообладн
ерея<i,

lб
|,7

l8
19

20

2|

В задовiльном

п

cTaHl

еб ють капl,гального

емонт

потребують капiтального ремонту
по

!итячi майданчики
(облалнання дитячих

ь капlтаJIьного

еб

емон

Висновки Koпricii: технiчний cTatl житлового будинку по вул.I-1рiорська,9,
незадовiльни й.потребус кап iтаq ьного peNloHTy.

-

(ouiHKa технiчного cтatl),. висновок про готовнiсть до експлуатацii iки-rого
булинку у настулний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506

axlro С.М.

Члени комiсii: iнженер l-T категорiТ

zа,-/

майстер техдiльницi
Щата огляду

"

_|Z"

0

|

2о21 р.

Сопрунець В.М.
Iлларiонова А.О.

