
загал ьного ".f"Тr*r""го 
будин ку,

розташованого за адресою: вул. Боровиковськогоrl-а

Родаченко Л.В.

кп <керуюча компанiя з обслуговування житлового

фонду Оболонського району м. Киева>,

д iльlllruя-506
(}Iазва виконавця послуг )

ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера сахно с,м.,
i*r*Ъп"рu 1_i категорii сопрунеuь в.м., майстра тех. дiльницi родаченко л.в.

по 16.09,20 20р.
(лата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Боровиковського. 1-а i

встановила таке:

1. Житловий будинок, зага"Iьна площа якого становить 1947 кв, м, кiлькtсть

квартир -30 штук.
ЙЪ'прrЪул"п*оЬiй r"р"rорii розмiщуються 0 дитячий майданчик

(hерёлiк елеменr iB благоустрою)

2. Технiчнпй стан жtlлого булинку та його прибудинковоi територii:

Пiд час проведення огляду жилого будинку Ns 1-а по вул, Боровиковського

комiсiя п"р"Ъiр"пu стан несучих та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнi та

внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп,
хЁп, каналiзацii,, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та

прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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8 Сходовi клiтки, сходовi
марш1 В задовiльно мч cTaHl

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i В задовiльно Mv cTaHl

10 Смiттспроволи (клапани,
стовбури, шибери)

1l Смiттезбiрнi камерЙ
(водопровiд)

l2 lKHa

еб ть замtнl |,2пiд.
lз l

14 хlднt групи
задовlльно cTaHt

15 озирки вхlдних груп
В задовiльному cTaHi

lб Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове оточного

17 iфти (машиннi
примlщення, дверl

l8 истеми центрального
палення

l9 истеми гарячого
водопостачання Потребують поточного ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

2l Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вулицi
БоровиковсЬкого,l -а задовiльний. Житловий будиноК придатний до
експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод 2020-2О21 року.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер дiльницi-506 Сахно С.М.

Члени KoMicii: iнженер 1-Т категорii Сопрунець В.М.

маистер тех. дlльницl

,Щатаогляду(_))

Родаченко Л.В.
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Потребуе капiтального
ремонт}a(вик. ямковий рем. 2020р.)
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