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КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киево>

од-508
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головItого iнженера
Шевчук С.А.., провiдного iнженера Терещенко В.М., майстра техдiльЕицi
N5 Ходос H.I.

з LE.to, no п.9, {0,!0р
(дата початку оглялу)

провела огляд жилого будинку за адресою вулиця Квiтки Щiсик,53
i встановила таке:

1 . Житловий будинок, загальЕа площа якого становить 7 59,7 yв. м, кiлькiсть
квартир - 8 штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються - лави для вiдпочинку

2. Техпiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 53 по вулицi Квiтки I-{iсик

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувЕuIьних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, електрообладнання, та прилеглу територiю.
При цьому виJIвлено:

м
з/п

Найменуванtя елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан елемеЕта
(конструкцii) будинку

l Фундаменти

2

3 Стiни В задовiльному cTaHi

4 Герметизованi стики

(дата завершення огlялу)

(перелiк елементiв благоустрою)

обсл

Примiтка

В задовйьному cTaHi

Фасади В задовiльному cTaHi



5 ГIiдлога В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля Потребус капiтмьного ремонту

7 Водостоки

8 Сходовi кл iтки сходовi l В задовiльно cTaHl

9 Балкони, лоджiТ, ганки
балконiв i лод:кiй

В задовiльному cтaHi .

l0 См iтгспроводи (кlrапани,

ll Смiттсзбiрнi камери
водо

BiKHa В задовiльному cTaHi

lз .Щверi В задовiльному cTaHi.

l4 Вхiднi групи Потребус поточного ремонту

15 Козирки вхiдних груп В задовiльному cтaHi

lб Елекгрообладнання (щитова,

динкове освlтлення
Потребують капiтального ремонry
по Bl щитки

|,7 Лiфти (машиннi примiщення,

l8 системи це ьного опa}ленtUI В задовйьно
Системи гарячого
водопостачання

В заловiльному cTaHi.

20 системи холодного
водопостачання l каналlзацll

В задовiльному cTaHi.

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове

В задовiльному cTaHi

zz .Щитячi майданчики (облалнання

дитячих майданчикiв)

Вrrсновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку по вулицi Квiтки

Щiсик 53 - задовiльниЙ. ЖитловиЙ будинок придатниЙ до експJryатацii в

осiнньо-зимовий перiод 2020 -202|р.р.
(оцiнка технiчного cтrlнy, висIlовок про готовн icTb до експлуатацii жилого

булинку у насryпний перiод)

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

Члени KoMicii: провiдний iнженер Терещенко В.М.

маЙстер техдiльницi Ns5 Ходос H.I.

стовбуDи,

|2

двеоi машинних примiщень)
cTaHl.

l9


