l]исповки KoMiciI; технigний qTaH житловOго будинку по вул.IIрирiчна,, 31
дитячий майданчик - задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii в
весняно-лiтнiй перiод 2020 року.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилогобудиику у наступний
перiол)
al,

асова С.В.

Гоrrова Koмicii: головний iнженер ОД-505

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii

Майстер тех.дiльницi

Щата огляду

(

14_) квiтня_

2020р.

u

\

peHTbcBoi T.I.

елiкаева З.М..

5

Пiдлога

В задовiльному cTaHi

6

Покрiвля

Потребуе поточного часткового

7

Водостоки

8

Сходов i

9

маршi
Балкони,

клlтки,

(огородження
лоджiй)

l0

ремонту
Потребутоть поточного часткового
ремонту
сходовl Потребують ремонту (1-у пiд'iздi)

лоджrl,

ганки

балконiв i

I

Смiттепроводи

(клапани,

стовбури, шибери)

li

В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi

11

(водопровiд)
BiKHa

Потребуе
вiдновлення (1-у
пiд'iЪдi)
В задовiльному cTaHi)

12

Щверi

В l-y пiд'iздi потрiбно

13

Вхiднi групи

встановити
HoBi дверi на покрiвлю, технiчний
поверх та на поверхах.
В задовiльному cTaIri

|4

Козирки вхiдних груп

В задовiльному cTaнi

l5

Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове

Електрообладнання
задовiльному cTaHi.

Смiттсзбiрнi камери

освiтлення)

Лiфти (машиннi

Працюють в паспортtIому режимi

Системи

В задовiльному cTaHi

примiщення,
дверi машинних примiщень)

16
17

центрального

опаJIення

19

водопостачаIIня
I

17

18

каналiзацii
Прибудинкова

I

I

гарячого В задовiльному cTaHi
Системи
водопостачання
холодного В заловiльному cTaнi
Системи

18

в

1

тери,горlя

(благоустрiй,
покриття)

ас(lzшьтове

,Щитячi
(обладнання
майданчикiв)

майданчики
дитячих

В заловiльному cTaHi
В задовiльнопtу cTaHi

А It,г

загальпого оглялу жиJrоt,о буltинку,
розташованого за адресоIо:вул.Прирiчllа,3

Мелiкасва З.М.

1

КП <Керуюча компанiя

з

обслуговування житлового
фонду Оболонського району
м. Кисва>,

(П.I.П. майстра)

од_505
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписмися, комiсiя у складi: гоJIовного iнженера HeKpacoBoi С.В.,
iнженера 1-i категорii Лаврентьевоi

T.L

майстра тех..дiльницi Мелiкаевоi З.М.

з l4.04.2020p.

по 16.04.2020

(лата початку огляду)

(дата завершення огляду)

провела огляд жиJIого будинку за адресоIо:
l встаI{овила таке:

вулиця П ирiчна,3

1

1. Житловий будинок, загшIьна площа якого становить 5792,60 кв. м, кiлькiсть
квартир - 79 штук.
На прибудинковiй територii розмiщуеться 1 дитячий майданчик
(перелiк елементiв благоустроlо)

Технiчllий cTatI жилого будинку та його прибудиllковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Лs 31 по вул.Прирiчна комiсiя
перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлtо, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii,

2.

лiфr,и, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Ns

зlп

Найменрання

елемента

(конструкцii) булинку

Висновок про технiчний

Фундамелtти

В задовiльному cTaHi

2

Фасади

В задовiлыrому cTaHi

J

Стiни

В задовiльному cTaHi

4

Герметизованi сr,ики

В задовiльному cTaHi

1

стан

Прим i,гка

елемента (конструкцii) будинку

I

