лкт
загального

огляду жит.lовоl.,о будинку,
розташованого за адресою: вул. Ilорланська, 4-Б

Кольга 1.1.

(П.LП. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування

житлового фонду Оболонського району м, Киева>,

од-50I

(назва виконавця послуг)

Мr, цо нижче пiдписалися, комiсiя

у складi: начаJIьни ка Вангородськоi Я.П., iнженера з
органiзацii експлуатацiТ та ремонту 1-oi категорii Пазкlри Ю.Г., майстра техдiльницi

Кольги 0,I.

з 2l .0З.2022р.

ло 25.0З.2022 р,
(да,l,а заверIllення tiг.пяду)

(дата початку огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Иорланська,4-Б
i встановила таке:
1. Житловий будинок, загtLпьна площа якого становитL l2833 кв. м'
кiлькiсть квартир - l 80.
На прибудинковiй територii розмiщено спортивнi та ,цитячий майданчики.
(перелiк е,пементiв благоусr,эою)

Технiчний стан житлового булинку та його прибl,динковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Л! 4-Б на Byn. Йорланськiй, комiсiя
перевiрила стан несучих та огороджувzLпьних конструкцiй, зовнiшнi та BHyTpimHi стiни,
стики, покрiвлю, пiдлоry. BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП' ХВП' каналiзацii, лiфти,
електрообладнання, дитячий, спортивнi майданчлrки (2 шт) та прилеглу територiю.
2.

п

и цьом виявJIено:
Найменування елемента

(конструкuii) булинку

Висновок про ,гехнiчний стан
елемента (KoHt:
кц1l б дин

Фундаменти

В задовiльнопtу cTaHi

Фасади

В задовiльному cTaHi

Стiни

В задовiльному cTaHi

1

Герметизованi стики

Потребуrоть поточного ремонту

5

Пiдлога

В задовiльному cTaHi

6

Покрiвля

Потребус потс чного ремонту

7

В

8

Сходовi клiтки, сходовi м арш1

Ns

зlп
l
)
)

I

одостоки

Потребуrоть п(_)точного ремонту

п

еб

ть каIIl],rLпьного

е l\,toH

При MiTKa

l2

Б алкони, лоджii, ганки
ого одженrrя б €}лконiв i лоджiй
CMi тт€проводи (клапани,
стовб и, шиб и
Смiттезбiрнi камери
Водоп овlд
BiKHa

l_)

!Bepi

l4
l5

9

l0

ll

В задовiльному craHi
Потребуе замiни шибери

В задовiльномч cTaHi
Потреб ують замiни l -й, 2-й, 3-й,
4-й пiд'iзди

В задовiл

bHclпty cTaHi

Вхiднi групи

п отребус,

поточ}lого ремонту

Козирки вхiдних груп

п отребуе поточного ремонту

lб

Електрообладнання (щитова,
Електрощитова потребуе
ме ежi, б динкове освiтлення
поточно го м otI
l7 Лiфти (машиннi примiщення,
Пр ацюють в паспортному режимi
две l машинних
имlшень
l8 системи це
мьного опалення
В задовiл ьн<lпtч cTaHi
l9 с и с те }1 и г а я ч о го во д о п о ста ч ан ня IIo еб (, по,гс ч}lого емонт
20 Системи холодного
В задовiльноьty cTaHi
водопостачання i каналiза цii
2| Прибудинкова територiя
Асфальтове покрит-гя (тротуар)
(благоустрiй, асфа:rьтове
потребус капiтального ремонту
пок иття
)1 Щитячий та спортивних
В задовiльноьl.у caHiTapHoмайданчикiв (обладнання дитячих технiчноплу cтaHi. Потребус
та спортивних майданчикiв)
доукомпл eKTyIjaH ня сучасними
елементами дl,tтячий майданчик,
потребус капit,ального ремонту
спо тивнlлй мitйlанчик
Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будиrrк;, ,на вул. Иорланськiй, 4-Б,
дитячий, с портивний майданчики (2 шт) - задовi;rьниii
Житловий будинок п ридатний до експлуатацii в весняtrо-лiтнiй пе рiод 2022р.
(оцiнка TexHi чного стаЕу, висновок про готовнlсть до експлуатацii жилого
булинку у наступн1l и
o.1

Голова KoMicii: начальник Off-50
Члени KoMiciT: iнженер 1-оi ка

гор1l
\

маистер техдlльницl

!ата огляду

<<25>>

березня 2022р.

городська Я.П.
азюра Ю.Г.

Кольга о.[.

