лкт

загалыlого огляду жилого будпнк1,,
розташоваllого за адресоrо: вул. При])i.lIl1r, З5
Заго

ня

А.П.

КП <Керую,rа компанiя

з

обслуговування жIлтлового

(П.I.Б. майстра)

фонду Оболоrlського району
м. Кисва)),

од-505
(rtазвl,t

вlIконавчя пtlс"r1 г)

,

Коплiсiя у складi: головного iнженера Волошиноi Il.N4., irliKer,repa l-T катt-горii
ЛаврентьсвоТ T,I, майстра техдiльницi Загородньоi А.П.

з27,04,2022 р.

гtо 29.0-1.2()22 р

(пата початкry оглялу)

(дата завершення огляrу)

провела огляд житлового будинку за адресоlо:
i встановила :

вчл. Пpllpi,tlta .з5

1. Житловий будинок, загальна площа якого cTaнoвliтb 517?.40 кв. пl.
квартир -79.

Ki.ltbKicTb

2. Техпiчниl"l cтatl жllтлового будIlrlк},та його приб},дtl ll K()BtlI ,герпторii:
Пiд .1д. проведенl]я огляду житлового бу,чинку Nb 35 на B1,,r. Прирiчtriй, коrriсiя

перевiрила стан несучих та огороджуваJrIьних конструltцiй, зовttiшlri та внугрiшнi
стiни, с,гики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, iHltteHeptIi пlepc;tti (ЦО, ГВП, ХВП,
кdналiзацii), лiфти, електрообладнання та прилеглу територilо.
на момент пе eBl ки виявлено:
-l
J,[s
Найменування елемента Висновок про технi.lний cTaIl ]р"rr-а
(конструкцil) будинку
з/п
елеNrента кон
I(
цI)ýудццду
Фундал,tенти
В задовiльно
cTaHl
2
Фасади
В задовiльно
cTaHi
Стiни
В задовiльному cTaHi
1
Герметизованi стики
В задовiльному cTaHi. гt;lо,гс
частково потребуtо,гь пO,гоч}Iого
]

_)

e]\,to

5

6
,/

8

9,

l0

Пiдлога
Покрiвля
Водостоки
Сходовi
клlтки,
маршi

В задовiльно мч cтaнl
Потребус капiтальноl,о

По ебують поточного р9цqц]J
сходов1 Потребуе капiталLноl,о peNloHTy

Балкони, лоджii,

ганки

(огоролження балконiв i лоджiй)

Смiттепроводи
(клапани, стовбури, шибери)

peN,IoHTv

-

В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi.
заванта),I( вмыll K,IlatltlIlll

I

,]

смiттепроводу заварсtIi l 0.04.2020р.
Водопостачання вi/tсу,гI lc

Смiттезбiрнi камери

11

(водопровiл)

l5
l

Електрообладнання

В задовiлыrо
cтlll
В задовiльному cTal l i
В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi
Потребуе поточноI,о peN!oHTy

17

ЛiфТИ 1l,aru""i

Працюrоть в паспор1,Ilому режи]\li

В iKHa

12
1з

!Bepi

Вхiдrrа група
Козирки вхiдних груп

14

l

I

(щптова,
пtсрехti, будuнкове освiтлення)
приtuiщення, лверi

]\tашItнних приtrtiщень)

l8

Системрr
опалення

центр€rльного

Системи
водопостачання

19

Системи

20

гаряltого

холодного

водопостачання i канмiзацii
Прибулинкова територiя

21

(б;lагоустрiir, асфмьтове локри,ггя)

!

Потребуrоть поточного

реN4

_-|-

онl,у

Потребують потоtIного pe]\ro]]ly
Потребують поточного

В задовiлыrому стан

peN,toHl,y

i

l}исно BKll Kolricii: технiчrIий стан житлового булиrrку Nlr 35 на вул. ГIрирiчнiii.
з
oB1_1b ний. Житловий булинок придатний до експлуа,l.ацiТ в весrtяt tо-л iTH iйr перiсд
рок_V.

?,

(ouiHKa технiчного стану, B1.1cHoBoK про готовнiсть до

Гблова KoMicii: головЕий iнженер О,Щ-50
Члени KoMicii: iнженер

l-i категорii

Майстер техдiльницi

.Щата

i

огляду к29,> квiтня 20]] о.

лового будtlt{ку ), настулний лсрiол)

волошина Н.м
J[aBpeHTbcBa 1'.I

Загороltня А.П.

