лкт

загальвого огляду rкплого будипку,
розташgваIrого за адресою: вул. ГероiЪ Щнiпра, 49
Уманець Г.М

КП <Керуюча компанiя з

(П.I.П. майстра)

обслуговування житлового фонду
Оболонського району м. Киево>
од-505
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче

пiдписЕUIися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера од-505
Волошиноi Н.М., iнженера I-i категорii Лаврентьевоi T.I., майстра тех.
дiльницi
Уманець Г.М.

з l4.09.2020 р.

по |7.09.2 020 р.

(дата початку огляду)

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. ГероiЪ Днiпра.49
1 встановила:
1. Житловий будинок, заг€цьна

площа якого становить 8783,4 кв. м, кiлькiсть
квартир- l08 штук.
На прибудинковiй територii розмiщуеться l спортивний майданчик з
елементами благоустрою: баскетбольне кiльце:lшт., тенiсний стiл=lшт.,
груша:2шт., ryрник:3шт.,драбина: шт. ,брусся:1 шт.,бум:1 шт.
1

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жплого булинку та його прпбудпнково'i територii:

Пiд час проведення огляду жилого будинку Jф 49 по

Г"роiЪ {нiпра
"yn.
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджув€lльних конструкцiй,
зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, .r.r.й"
цо, гвп, хвп,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та

прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

м

glп

Найменуванпя елемента
(конструкцii) будипку

Висновок про технiчний стан
елемента конст кц б дин

1

Фундаменти

В задовiльному cTaHi

7

Фасади

В задовiльному cTaHi

3

Стiни

В задовiльному cTaHi

Примiтка

,гil

{

l'eplte гrtзова tt i с,гикtt

5

П i;l"r

б

IIокрill.;rя

l] задовiльноrtч

с,ган i.

Bo,,lclc го tttt

I] з a.,lo l]! л L Il ()

с а lI

ll

I

В задовi"лыtолrу cTatli. в лiфтових
xo:tax rrоT ,рсбус заrt iHlt

oгa

() Bi

\()

bIloNtv с

з

rcr lTK tt. cxo]torli

I

},

I

Iо,гребl,кl,гr, Il(уг()(Ill()I,() pc\l

,-

о ll,г)

l

9

()

to

t
.

I

t

t0

ll

r

rl; t;tt

Crti

iii

t,t

l

)

tlI (lсItllIitIllI.

tt1,1сllзtl.

lIl

[}iKrra

l.]

рl

l() l

c,l а

lll.

|,aIIK1I

l, l)c\I()]l l \

I] зa.,t () I] l: IL tl ()\I \ cIaIll.

1,1

Сп.ri,п,сзбiрнi камери
(волопровiл)

L2

греб \

\l\

l}одопtlс,гачаt trtя ttо-грсб1 с
BijlHoB.,tctrt tя в 1.2.3. rIi;t.
IIотребую,гь капiта.ltыlого pcýloHT),
]

l

l1

l}xi,,trri гругrи

l5

Козиркrl Bxi]tItllx

lб

l Itlr реб1

l,pvt

t

будиrrкове

tlctlil,.terttlя

l8

l9

J

IitP

l,r

r ( пrarrl иr

rr

r

i

lO l,b

о рс\l()ll,г\

ll()г()Illl()l о рс\l()ll,г\

J-Iiфти праrtюють l] llacIIopl,Holr),

tlрttrriшtеttttя., lBe]li
\tltIII 14I I] lI.I\ пllrt rtiutett ь)

режим l

Системи централы{ого

В задовiльнолtу с,ганi.

опzulення

Системи гарячого

В задовiльнолtу cTaHi.

CllcleM

It

,Ja,,l()l]1.IbIl()\l\

хоJоiUIого

BoiloltocTa.taH ня i
кана.,riзацii

2l

))

Il(),1,otllIOI

l,

во,,tопостачаII llя

20

юrl, llo t()llIt()Io ре\I()llг\

l[оl,реб Ylo l,L

IIllrI

,I

,

l1

Iотребую,гь peMoH,l,y

\

t]

(

с l а IIl- l(aI IlL l l,tll

II(Il ()!II l()I,() l)c\l()II,1\

:l l)I l()\1v с t tttti

l1,I я

Ctrtlp t иlltllti1 rtail;latl,itttt
( oб:Ilt.,1I t.it lt tя rlltil,tatt,ttltta)

l

r

.

,]

}} за;lовi.гt

bHtlltty с,гаtri

I

l

lя

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул. ГероiЪ
Дiпра,
49, спортивний майданчик
задовlльнии. Житловий будинок придатний до
експлуатацii

в осiнньо-зимовий перlод

2020 р.

(оцiнка технi.пrого стаrту, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у насryпний перiол)

Члени KoMicii: головний iнженер

Волошина Н.М.

iнженер I-i категорii

Майстер тех. дiльницi

,Щата

огляду <15> вересня 2020р.

Лаврентьева T,I.

,у/

Уманець Г.М

