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Левченко H.I.

КП <Кер

фонлу О
дlльниця -50б

чк)ча компанiя з обслуговуванЕя житлового

бопо"au*о.о району м, Киево>,

Ми. що нижче пiдписалися, комiсiя у склаф: головного iнженера Сахно С,М,,

i#;;;,i:i _"*i"pir i;;r;;ц" в.,м., майстра тех. дiльницi левченко H,I,

(назва виконавця пЙлуг)

з 14.09,2020D.
по 14. 09.2020р.

(дата початку огляду
(дата завершення огляду

провела огляд жилого будинку за адресою: вул. Iвашкевича. 4 i встановила

таке:

)
)

i
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1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 201 l ,8 кв, м,

кiлькiсть квартир -40 шryк,
Fiffi ;а;;;"-оfr t r.p,"biii розмiщую-тъся 0дитячий майданчик

|liфrjni* елемЪнтiв благоустрою)

2. Техпiчний стан я(илого будинку та його прибудипково:iтериторii:

Пiд час проведеЕнJI о,п"ду *"noio будинку Ns 4 по вул, Iвашкевича,

комiсiя перевiрила стан нес}пtих та огороджуваJIьних коЕструкцiй, зовнiшнi

та внутрiшнi .ri,nr, .rr*r];Й;Ц пЦпоry, BiKHa, дверi, с_и!]1y_,.'1?l'"Ц

iЪ;] ;;;;ruuii niq",,п,*фообпuднання, дитячi, спортивнi майданчики та

прилеглу територlю,
При цьому виявлено:

римlисIIовок про технiчний стан
динблемента конс

айменування елемента
кцl1кон бп

cTaHlзадовlльЕо
даментиl

задовlльно
асади

cTaHrзадовlльно
ни

ерметизоваЕl стики

cTaHlзадовlльно
lдлога5

cTaHlзадовlльно
окрlвля

cTaHlзадовlльно
одостоки

лкт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул, Iвашкевпча,4
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Висновкш KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вулицi
Iвашкевича,4, задовiльний, Житловий будинок придатний до
ёксплуатацii в осiнньо-зимовий перiод 2020-202| року.
(оцiнка технiчного стаяу, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого

булинку
Голова KoMicii: головний iнженер
дiльницi -506
Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii
майстер тех.дiльницi

у насryпний перiод)

о С.М.
опрунець В.М.
евченко H.I.

i

8 с ходовi клiтки, сходовi
маршl

отребlrоть капiтального ремонту
1 2пiд.

9 ЕLпкони, лоджii, ганки
огородження балконiв i

задовlльно cTaHl
l0 мiтгепроводи (клапани,

вбури, шибери)
11 мiтгезбiрнi камери

водопровiд)
|2

б замlни 1,2 пiд.
13 pl

l4 Вхiднi групи
В задовiльному cTaHi

l

l5 озирки вхlдних груп

lб ектрообладнання (щитова,
ережi, будинкове

лектрощитовi потребують

|7 фти (машиннi
имlщення, двер

l8 Системи центрального
палення В задовiльному cTaHi l

I

l9 истеми гарячого
одопостачання

l

20 ]

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

22 .Щитячi майданчиiЙ
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Щата огляду ((_ ))

л

полжiй)

BiKHa

В задовiльному cTaHi

поточного ремонту

потребують поточного ремонту
Системи холодного
водопостачання i каналiзацiТ потребують поточЕого ремонту .

Потребуе часткового ремонту
асфальтове покриття
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2020 р.


