
Висновки KoMicii: технiчний стан житлового булинку по вул.Прирiчна,9-а-
задовiльний, Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод
2020 року.
(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилогобудинку у наступний
перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-505 асова С.В.

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii рентьсва T.I..

Майстер тех.дiлыlицi

/]ата огляду <2 1_> березн_ 2020р.
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Токар IO.M.



4 Герметизованi стики В задовiльному стан i

5 Пiдлога В задовi.ltьному cTaHi

6 Покрiвля Потребуе поточного часткового

ремонту
7 Водостоки Потребують поточного часткового

peMoIrTy
8 Сходовi

маршi
клlтки, сходов1 Потребують ремонту (З-х-ти

пiл'iЪдах)
9 Балкони, лоджii, ганки

(огородження балконiв i

лолжiй)

В задовiльному cTaHi

10 Смiттепроводи
с,говбури, шибери)

(клапаltи, В задовiльному cTaHi

l1 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

11отребуе ремонту (3-х-ти
пiд'iЪдах).Водопостачання
вiдсутне (2-у,rа З-у пiд'iЗдах)

11 BiKHa Потребуlоть ремонту (3-х-ти
пiд'iздах)

Щверi В З-ти пiд'iздах потрiбно
дверi навстановити HoBl

технiчний поверх

12.

В задовiльному cTarti13 Вхiднi групи

Потребус peмoliTy (3-у пiд'iЪдi)l4

Електрообладнання
задовiльноIvtу c,l,aнi,

l]15 Електрообладнання
(шлtтова, пtережi, булинкове

Лiфти (машиннi примiщелltя,
дв t \lашlII{Ilях п и}1lII(ень

Сисr,еми
опаленIIя
Сис,геми
водопостачанIiя

IIеIl,tршIьного

гарячого18

оl

lб

17

С1-Iс,геми

водоlIосl,ачаllня
кана:liзацii
Прl,rбудrtIlкова
(благоi,стрiйr,

покрrаrтя)

хоJIо/{I.Iого

територlя
асфаtь,гог.е

Працtоють в паспортному режимi

В зздовiльному cTaIri

Потребують реп{онlу

сltстепtа
Бодопостачання в
cTaHi.
I-Ic л,iдповлеllо благоусr,рili пiсля
Itро!сдсIlIIя робiт праtliвниками

холодного
задовiльuому

|1

I [дl' <i{иiвен го))

Козирки вхiдних груп

освiтлення)

1

I
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бУДИltt<У,

розташовапоr,о за алресоrо: вул.Прирiчrlа,9-а

]'окар IO.M КП <Керуюча компалtiя з
обслуговування житлового

фонду Оболонського району
м. Кисва>,
од-505

(П.l.П. майстра)

,1 ln
1дr .i_i|' /tllГ.\ .r! ];}rJr]

Мr, що ttижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера HeKpacoBoi С.В.,
iнженера l -i категорii Лаврентьевоi T.I., майстра ,гех,.дiльницi Токар IO.M.

з 2l .0З.2020 по 25.03.2020
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

I1ровела огJlяд жилого бlциrrку за адресоlо: вчл.ПоиоiчIrа.9-а
l всl,:lIIовиJIа,l,aкe:

1, Житловий булиrIок, загальЕа плоII{а якого стацовить 68З5,50 кв. м, кiлькiсть
кварl,ир - 107 штук.
На прибулинковiй територii розмiщl,rоться -

(rrерелiк елемеIlтiв благоустроrо)

2. Техlliчllий с,гаlr жилого будиlrку та його прлIбудиllковоi територii:
Пiд час проl]елення оглялу жилого будиIIку Jф 9-а по вул. Прирiчна комiсiя

гrеревiрила стан песу]их та огороджувалыIих коuструкцiй, зовнiшrli та BHyTpiuIHi
cTiltlt, cTlIKlt, rrокрiвлIо, пiдлогу, BiKlra,,lцверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каrlалiзацii,
лiфти, с:tск,грооб;tадtlаIrllя га прилс,,лу TepltTopilo.
lТри цьому в}lявлеIIо:

Л!]

зlп
I lай Met tyBatl tlяt eJIeп,IeII,I,a

б

l

rtoI Iс,грукцiТ) будиrl

(lуltлаilлснr,п

tDаса,цri

ВисIiовок l]po
с,ltеллеrrга (KolIc,t

гсхIIlI{]Iии c,t,alt Ilримi,r,ка
кцll лItri

l] за](ов i.п ыIо 1,1,v с,ганi

В зl:/tовi.ltыtол,tу cTaIIi2

_) С,гirlи lJ зrловiлыlоt lу с,гапi

(назва виконавця послуг)
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