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( назва викоIlавця посл),г
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провела огляд жилого булинку за адресою:

i встановила таке:
"ул. 

Йорланська, 9-Ж

житловий булинок, загальна площа якого становить 6296,6кв. м

кiлькiсть квартир - 76,
ено ди,гячий майданчик

На прибул.инковiй територll розNll lll
(перелirt елелtеtlтiв благоус,rрою

2. Техrriчниr:i cr,:t н,,rси,г,,tового буJlltHK\, ],а iio1,o прrrбу;tи н KtrBoi TeplI,1()pll:

Пiд час проведення огляду жиl,-tового бr линку Nl 9-Ж на вул, Йор:tанськiй.

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцlи, зоt]ll llпHl та

внуl,р iшнi стiни, стики, покрlвлю, пiдлоI,у, BlKHa, ]lBepl, сис,геN,lи цо, гвп, хвгl,

канал iзацii, лiфти, електрообладнан ня, дитячий майданчик та прилеглу територlю,

il и цьо]\,l виявлено:

N! Найменування елемента Висновок про технlчнии стан

з/п ( конс Kllll б динк еле]\{еltта конс кц1l б ди нк

Фуttдамеttr,и В за/tовiльноr,ty станl

Фасади В задовi,;tьному cTaHl

Ст,iни В задовiltьному cTaHl

Потребус поточного ремонту

В задовtльному cтaнl

Потребус поточного ремонту

Волостоки Потребують по,гочного ремонту

Е Сходовi клiтки, сходовi
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Примiтка

Герметизованl сти ки

Пiдлога

I1окрiвля6

\la ш1

Ilо,грсбуtо,гь каttiтального ремонту

|ll l

]

l

]



Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоллсiй)

9

I0 Смiттспроводи (клапани,
стовб ии шиб

В задовiльному cTaHi

1l Смiттезбiрнi камери
( волоп вiд)

В задовiльному cTaHi

ll В iKHa Потребують замiни

Потребутоть замiни та встановленняflBepi
на сходових кJllтинах

l2

lз Вхiлrri групи Потребус поточного Ремонту

|4 Козирки вхiдних груп Потребуе поточного ремонту

l5 Елекгрообладнання (щитова,
мережi, будинкове
освiтлення)

Потребуе поточного ремонту

lб Потребують замiниЛiфти (машиннi примiщення,

Системи центраJIьного
оllaulенtIя

лве 1 машинних п имlшень
Потребуе капiта.пьног0 ремонту

l8 Системи гарячого
водопостачання

Потребус капiта.,,rьного ремонту

l9

20

Системи холодного
водопостачання i кана,тiзацii
Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
tIo иття)

Потребуе каiIiтального ремонту

Асфальтове пOкриття (тротуар)
потребуе капiта,тьного ремонту

2l flитячий майданчик
(обладнання дитячих
майданчикiв)

В задовiльному caHiTapHo-
технiчному cTaHi. Потребуе
доукомrшекгування сучасними
елементами.

В заловi,rьному cTaHi

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку на вул. Иорланськiй, 9-Ж,
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експлуатацli в oclHHbo - зимовий перiол 2022 -202Зр
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