
лкт
загального огляду жлLгlого Qулин ку,

розташованого ]а адресою: вул. Иорданська 24

(]ollочинська Т.В.
П,I П, майстра)(

КП <Керуточа комtтанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м Киева>

ojI-50l
(назва виконавrи послуг)

М", щп нижче пiдIrисалися, комiсiя у складi: начальника Вангородськоi Я.П.,
iнженера з органiзачiI експлуатацiТ та ремонту 1-oi категорii Пазюри Ю.Г.,
м_айстра техдiльницi Сорочинська Т.В., засryпник начzUIьника з благоустрою
коваленко В.в

з 0з.l0.2022ь по 06. l0.2022 р.(лата початку огляду) (лата завершення огляду)

провела огJUIд жилого булинку за адресою: вул. Йорланська 24
l встановиJIа таке:
l. Житловий булинок, загаIьна площа якого становить 8988,10 кв. м, кiлькiсть
квартир - l44
Гlа прибулинковiй територli розмlшено дитячttй маЙданчик

( перелiк елемсrггiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилоfо булинкry,та його прlrбулинковоi те.риторlr:
i!iд час проведеlJня огляду жиJIого будинку J,Ф 24 на вул. Иорданськiй комiсiя

перевlрила стан несучиХ та огородя(увальних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
c,ll н и стики покрlвлю, пiл.гlогу, BiKHa, дверl, системи I]O, ГВП, ХВП, кана.,riзацiT,
лidlти, елекгрообладнання, ди,гячий майданчик та прилеглу територiю

и l{boм
л!r l Iайменування елемента висновок про технiЧний стан Примiтка
з/п (кон .'lplH елемента (конс дин
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Фасад в задовiльно cTaHl
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Ilo l вля
Водостоки

8 l Сходовi клiтки . сходовl ма

ь поточного емо

п капlтiLпьного е ]\lo
Потребуют ь поточного ремонry

е

7

шl п капlтального емо
Ганки потребутоru .rоБч}Iого

iлоджiй емо)

Потребу ють замiни шибери

В задовiльному c.ani

l В задовiльно cTaHI

4

В задовiльно cTaHl
6
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и.

,ють замlни l ,2,4 пiд'iзд

. виявлено:

l Фупдur"**,

I

9

l0

ll Смiтгсзбiрнi камери

l Фодqцрs

г

|_- Blл

i ПотреФ



lз !Bepi

l4 Вхiлнi групи

l5 Козирки вхiдних п

]\l

В задовiльному cTaHi

Потребують поточного ремонry

п ють поточного ое
I(l Елек,грооблалнання (щитова, капlтального ремонry

динкове освlтлення
при[llщення. праrцоють в паспортному режимi

ип{lщень
ltJ Систем и tlcll аjIьного опалення
l9 Системи гарячого

водопостачаtlня
20 системи хол'одного Потребуто ть капlт:lльного ремонry

)

|] одолостачання t каналiза цll
Прибулинкова територiя
(благоустрiй. асфальтове

ття

2l

BrtcH
/tиl,яt
tlciHtt

)

22 
| Дитячwй майдакчик (обладнання адовiльному caHiTapHo-

_ i диIячлtх майдан.{икiв) нiчном cTaHI

Вз
тех

овки lсoмicii: технiчний стан
I}rй майданчик - задовiльний.
ьо * зимовиЙ перiол 2022 -20

(оцiнка технiчною стану
бу

Голова KoMicii: нач:шьник о

I нженер I-oi категорii

маЙстер техдiльницi

,Щата оглялу <06> жовтня 2022р

житлового будинку Ёа вул.
Житловий булинок придатн

2Зр.

Иорланськiй 24,
ий до експлуатацiт в

ваJIенко В. В

Пазюра'Ю.Г

Сорочинська Т.В

, BllcHoBoK про г.Jт()8нiсть до експлуатацii жилого
динку у наступ HIIIl

одqька Я.П.

Члени ком icii: заступник ниr,(а]
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