
А к-г
зllгального огляду жи"глового булипку,

розтаIшоваllоГО ]а illtРеСОю: By;l. ИордаIrська, 4-А

KorriK Т.о.
(п.l.п. малстра)

КП <Керуюча комланiя з обслуговування
житлового фонду оболонського раЙону м. Кисва>>,

од-501
( назва викоttавця послуг)
М", цо нижче пiдписалися, комiсiя у складi: начальника Вангородськоi Я.П.,
iнженера з органiзачii експлуатацii та ремонту 1-oT категорii Йазюри Ю.Г.,
майстра техдiльницi Корж Т.О.,
заступник начаJlьника з благоустрою Коваленко В.В.

,з |3.09,2022 р по l6.09.202 2р.
(.,ta га l tоча,t,кr ог,lядr,)
лровела огляд жилого булинку за адресою: вул. йорлансь
l встановила таке:
l. Житловий булинок, загаJIьна площа якого становить 7220 кв. м,
кiлькiсть квартир - 96.

(дата завершення ог.ltяду)
ка,4-А

На прибудинковiй тери,гоpiТ розмiщено дитячий майданчик.
пepejllK е-rIе]\{ен.гiв благоустрою)

2. Технiчний стан жит.лового булиllк
пiд час проведення огляду житJIового булинку,\! 4-Д на ву

y та його прибулинковоТ тер
л.И

ll1,opll:
орданськiй,

ко \.1 l с lя перевlрила стан несучих та огороджувальних конс трукцiй, зовнiшнi таBHyTpltI]Hl с,гl н и, стики, llокрlвлю, пtдlrог),. BiKHa, .I(t]epl. сис,ге]\,1и ЦО, ГВП, ХВП,каналiзачii, лiфти, ел ектрообл аднан ня, ди"гячий пt аидаIlчик та прилеглу територiю
гI и цьом виявJlено:
Nl Найменування елемента I] исновок rtpo .гехrtiчний с,ган
зlrl ( KoHcr, KIlll о дин еJIемента (конс кцil о дин

асади задовl"п ьномч cTaнl

:]адовiльн o]\.1},cTaHIйiтерметизован l стики (),1,реоують поr.очноi ремонту()

6 яB"IкрГIо

|длога

Водостоки

задовlл ьномч cTaHI

в задовtльному cTaHi

отребують поточIlого
7

Примiтка

Фундаменти В задовiльному cTaHi

8 ходовi клiтки, сходовiс
1.Ia шl

задовtльному стан iв

гI ремонту

l

!- _ ]-___-J С],Iни t]
l

l



Балкони, лоджii, ганки
(огородження ба.,,rконiв i
лоджiй)

В задовiльному cTaHi

l0 Смiттепроволи (клапани,
и)стовб и, шиое

Потребутоть замiни шибери

ll В задовiльному cTaHi

l2 BiKHa В задовiльному cTaHi

lз flBepi

l4

l5

Потребують замiни та встановлення
на сходових кJ]lтинах

Вхiлнi групи

Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

В задовйьному cTaHi

16 Елекгрообладнання
(шитова, мережi, будинкове
освlтлення
Лiфти (машиннi
примiщення, лверi
маlшинних п имlщень

Потребуе поточного ремонту

Прачюють в паспортному режимi|7

l8 Системи центрzl,,Iьного
оIlален llя

l9 Системи гарячого
водопосl,ачання

Потребують поточного ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацiТ

Потребують капiтального ремонту

2I Прибчдинкова територiя
(благоустрiй, асфаrrьтове
по и,|,|,я

В задовiльному cTaHi. Розритгя
ПрАТ АК <Ки'lвводоканал>

!итячий майданчик
(обладнання дитячих

В задовiльному caHiTaPHo-
технiчному cTaHi

маиданчикlв

9

22-

Висновки KoMiciT: технiчний стан житлового будинку на вул орданськiй,4-А,
3адовйьний, дитячого майданчика - задовi,тьний. Житловий будинок придатний до
експлуатацii в ociHHbo - зимовий перiол 2022- 2023р.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилою
динку

голова koмicii: начальни д-5 одська яlIк

Члени KoMicii: заступни нача.Jтьн}lка коваленко В.в

iнженер l-оiкатегорii \

маЙстер техдiльницi

Пазюра Ю.Г

ии пер lo

.Щата огляду <l6> вересня 2022р

2

Смiттсзбiрнi камери
(волопровiд)

[Iотребують капiтальЬого ремонry

Корж Т:О.


