
Висновци цqмiq|||; техн'чний cTaI1 щцтлQв9го Qулццку по вул.t!рцрiчна,l7-д
спортивний майданчик - задовiльний. Житловий будинок придатний до
експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2020 року,
(оцiнка технiчного cтitнy, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилогобудинку у наступний
перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-505 Некрасова C.I}.

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii аврентьева 'I',I.

Майстер тех.дiльницi ебнiкова В.о.

,Щата огляду к_03_> _березня_2020р.



5 Пiдлога В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля Потребуе поточного часткового
ремонту

7 Водостоки

Сходовi
маршi

клlтки, сходов1

Потребують поточного часткового
ремонту

8 Потребують ремонту (5-ти
iздах)

пlд

9 Бмкони,
(огородження
лолжiй)

лоджll, ганки
ба,тконiв i

В задовiльному cTaHi

10 Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

Потребуе вiдновлення (5-ти пiд
iЗдах).Водопостачання вiдсутне 1-

у та 5-у пiд'iЪдах)
11 BiKHa В задовiльному cTaHi

12 Щверi В 5-ти
встановити

пiд'iздах потрiбно
HoBi дверi на

смiтгезбiрнi камери
13 Вхiднi групи В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHil4 Козирки вхiдних груп

15 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

Електрообладнання
задовiльному cTaHi.

в

16 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному режимi

|7 Системи
опалення

центраlIьного Потребують peмoriтy

Потребують ремонту

Потребують ремонту

18 Системи
водопостачання

гарячого

Системи
водопостачання
каналiзацii

ХОЛОДIIОГО

1

|7 [Iрибулинкова
(благоустрiй,
поrtриття)

територlя
асфальтове

Не вiдновлеllо благоустрiй пiсля
проведення робi,г працiвниками
ПАТ <КиiЪенерго>
В задовiлыrоллу cTaHi

19

Спортивtti майданчики

I

l 18



_Хлсбнiкова В.О._
(П.I.П. майстра)

А к,г
1агалрцQг{l qгл!!ду жl!лqгQ будиttку,

розташованого за адресоIо: вул.Прирiчпа,17-д

КП <Керуюча компанiя з
обслуговування житлового

фонду Оболонського району
м. Киево>,
од-505

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Некрасовоi С.В.,
iнженера 1-i категорii Лаврентьевоi T.I., майстра тех.дiльницi Хлебнiковоi В.О.

по 05.03.2020
(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вчлиця Прирiчна.17- д
1 встановила таке:

1. Житловий будиrtок, загалы{а площа якого становить 11 795,40 кв. м, кiлькiсть
квартир -179 штук.
LIa прибудинковiй територii розмiщусться 1 спортивний майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Техцiчпий стан жилого будинку та його прибудипковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого будинку Jtlb 17-д по вул,Прирiчlrа комiсiя

перевiрила стаII несучих та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнi та вrrутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, сис,геми ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii,
rriфти, електрообладнання, спортивний майданчик та прилеглу територiIо.
При цьому виявJIено:

Висновок про TexHl чнии с,ган

елемента кон б ди11

В задовiльному cTaHi

Nъ

з/п
Найменування елемента
(коrrструкцii) будинку

IIримiтка

1 Фуrtламенти В задовiльтлому с,гаtлi

2 Фасади В задовiлыrому cTaHi

_] Стirrи

Герметизованi стики4 I} заловi.тtыtоплу cT,aTr i

з 0З.03.2020р.
(дата початку огляду)


