
!|цqцоркш ý9мigii:i тglцiчний стан жи,Iлового булинку по вуJI. [-epoiB Щнirrра,
73 та зона вiдпочинку в задовiльному cTaHi.. Житловий будинок придатний
до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2020.р.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готоввiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Члени KoMicii: головний iнженер

iнженер I-i категорii

маЙстер тех..дiльницi

.Щата огляду <01>квiтня 2020 р.

a Некрасова С.В.

аврен,гьсва T.I..

Уманець Г.М.



4 Герметизацiя стикiв Потребують поточного ремонту

5 Пiдлога В задовiльному cTaHi, в лiфтових
холах потребус замiни

6 Покрiвля Потребуе поточного ремонту

7 Е}одостоки Потребують поточного ремонту

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребус поточного ремонту

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)

В задовiльному cTaHi

10 Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi.

ll Смiттезбiрнi камери
(волопровiл)

Потребують поточного ремонту,
водопостачання потребуе
вiдновлення в 1 ,2. З,4,5,6пiд.

1l BiKHa В задовiльному cTaIli,

l2 .Щверi В задовiльному cTaHi

lз Вхiднi групи В заловiльному cTaHi

l4 Козирки вхiдних груп ПотребуIоть поточного ремонту

15 Електрообладнання
(щитова, мережi,
будинкове освiтлення)

Електрообладнанtul в

задовiльному cTaHi.

1б Лiфти (машиннi
примiцення, дверi
машинних примiщень)

Лiфти працюrоть в паспортному
режимi

1,7 Системи центрального
опалення

Потребують поточного ремонту

l8 Системи гарячого
водопостачання

ПотребуIоть поточного ремонту

19 Системи холодного
водопостачання i
кана,riзацii

Потребують поточного ремонту

1,7 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфаль,гове
покриття)

В задовiльному cTaHi

1li Спортивний майданчик
(обладнання майданчика)

В заловiльноллу cTaHi



А KTj
загалыlого оглядужиJIого будипку,

розташованого за адресою: вул. Героiв Щнiпра, 73

_Уманечь Г.М._
(П.LП. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>>,

од-505
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдпис€lJIися, комiсiя у складi: головного iнженера ОД-505
HeKpacoBoi С.В., iнженера I-i категорii Лаврентьевоi T.I.. майстра тех,.
дiльницi Уманець Г.М.

з 01.04.2020 р. rrо 0З,04.2020 р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела позачерговии
ffHiTlpa,73

огляд жилого будинку за адресоIо:

1 встаноl}ила таке:

1. Житловий будинок, загаJlьна плош{а якого становить 16100,9 кв. м,
кiлькiсть квартир * 215штук.
На прибудинковiй територii розмiщуеться JIави для вiдпочинку=9rпт

(перслiк елементiв благоустрою)

2. ТехнiчrIий стан жиJIого булинку та його прибудицковоi r,ери,горiТ:
Пiл час проведенЕя огляду ж!Iлого будиrrку J\s 73 по вул. Героiв Щнiтrра

ttоплiсiя перевiрила стан несучих ,га огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, TloKpiB;rto, пiдлогу, BiKlla, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, диlячi, сtтортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

ПримiткаJ\b

з/п

Фугцlапrенти

НаймсllуваIllrя елемснта
(копс,грукцii) будипку

Висrrовоtt rrpo техrriчlrий cTarr
елемепта (конструкцii)

В задовiльному cTatIi

б лиII

1

1 Фасади

Стiни

В задовiльному стапi

lJ задовi;rьному cTarri

вул. Героiв

J


