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од-508
амарчук

загального огляду }кплого

розташовапого за адресою: вул. Днiпро

Ба кова I.П.
(П.I.П. майстра)

КП <Керlточа компанiя з обсrryговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Киево>,
од-508

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шевчука С.А., iнженера l-i категорii Киченок I.B., майстра т/д Ns4

e_q, /0,иsо
(лата початку огляду) (дата завершення оглялу)

провела огляд жилого булинку за адресою: л ово сь зi
встаЕовила наступне:
l. Житловий булинок, загЕuIьна площа якого становить 4255,00 кв. м,
кiлькiсть квартир -1 l7шryк.
На прибудинковiй територii розмiщуеться 1 дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)
2. Технiчний стан ,килоrо булинку та його прибудинковоi терпторi[:

Пiд час проведення огляду жилого булинку ]Ф3 по вул. ,Щнiпроводська,
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджув€uIьних конструкцiй, зовнiшнi
та BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилегJry
територiю.
п и цьо виявлено:

ПримiткаВисновок про технiчний стан
елемента (конструкшii) будинку

Найменування елемента
(конструкцii) будинку
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В задовiльному cTaнiФундаменти1
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В задовiльному cTaHi4 Пiдлога

Потребуе капiтального ремонту5
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7 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

8 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

Водопровiд с

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують капiтального
ремонту

l0 BiKHa В задовiльному cTaHi

l1 .Щверi В задовiльному cTaHi

l2 Вхiднi групи В задовiльному cTaнi

1з Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

|4 Електрообладнання
(щитова" мережi, будинкове
освiтлення)

В задовiльному cTaHi

15 Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних примiщень)

Працюють в паспортному
режимi. Машиннi примiщення в
задовiльному технiчному cTaHi,
зачиненi.

16 Системи центрального
опЕlлення

Потребують капiтального
ремонту

|7 Системи гарячого'
водопостачання

Потребують капiтального
ремонту

18 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

Системи холодного
водопостачання потребують
капiтального ремонту

19 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

В задовiльному cTaHi

20 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфа.тьтове
покриття)

Не вiдновлено благоустрiй та
асфальтне покритгя пiсля
проведення робiт працiвниками
ПАТ <Киiвенерго>

Висновки KoMicii: техвiчний стан житлового будинку по вул.

.Щнiпроводськiй, 3 - задовiльний . Житловий будинок придатний до
експrryатацii в осiнньо-зимовий перiод 2020-2021 р.р.

(оцiнка технi.пlого стаЕу, висновок про готовнiсть до експrryатацii жилого
бу.uинку у насryпний перiод)

Шевчук С.А.LIлени KoMicii: головний iнженер ОД-508

Киченок I.B.

майстер т/д Ns4
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Баркова I.П.

Клапани заваренi
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iнженер l -i категорii


