
лкт
осiннього огляду житлового будипку,

розташованого за адресою: вул. Маршала Тпмошенка, I-€

Богланова о.В.
(П.I.П. ллайстра)

КП <Керукlча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>>,

од-503
(назва викоrlавIц послуг)

0з.1 1.2020 03,11.2020
(дата початку ог-пяду) (дата завершення огляду)

l Естановила таке:

l. Житловий булинок, загаJIьна площа якого становить 191З,34 кв. м, кiлькiсть
квартир - 96 штук,
На прибуаинковiй територii розмiщуеться l спортивний майданчик

(перелiк елементiв б.,rагоустрою)

2. Техяiчпий стан ?китлового будшнку та його прпбудинковоi територ[i:
Пiд час проведення огляду житлового будинку Ns 1-С lra вул. Маршала

Типrошенка комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiштнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО,
ГВП, ХВП, кана_.Iiзацii, лiфти, електрообладнання, спортивний майданчик та
прилеглу терит,орiю.
11ри цьому виявлено:
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| зiп
Висновок про технiчний стан Приrriтка
елемента кон кцil б дин

1

2 В задовiльному cTaHi

Стiни Потребують поточного ремонтуJ

l

I

4

В задовiльному cTaHiФунламенти

Фаса.ци

Герметизацiя стикiв Потребlrоть поточного ремонту

l\'lи, що нttжче лiдписа-,Iися ,комiсiя у складi: головного iнженера БагiнськоI
Ц!С.. iнженера I категорiТ Чувiлкiноi Л.М.. майста техдiльницi БогдановоТ О.В..

провела огJIял жит_тового бчдинку за адресою: вул, Маршала Тимошенка. 1-е

Найменуванrrя елемента
(конструкцii) будинку
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Потребуе поточного ремонтуПiдлога

Покрiвля Потребуе поточного ремонту

Водостоки Потребують поточного ремонту

Потребують капiтального
ремонту

Сходовi клiтки, сходовi

Бапкони, лоджii, ганки
(огородження бмконiв i
лоджiй)

ма lli l

В задовiльному cTaHi

Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi
(заваренi вантажувальнi клапани
14.04.2020 р.)

Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

Водопровiд потребу€ вiдновлення

BiKHa Потребу+оть ремонту

{Bepi Потребl+оть peмorrTy

14 Вхiднi групи Потребують ремонту

Козирки вхiдних груп Потребують поточного ремонту

Елек,грообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

ЕлектрообладЕання в
задовiльному cTaHi

Лiфти (машиннi примiщення,
дверi ltаuинних при,lлiцень)

Працюють в паспортному режимi

опа_lення
В задовiльному технiчному cTaнi

Системи гарячого
водопостачанюI

В задовiльному технiчному cтaнi19

Системи холодЕого
водопостачання i
каналiзацii

В задовiльному технiчному cTaHi

Потребують поточного ремонту

Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
майданчикiв)

оiI li

Прибулинкова територiя
(6лагоустрiй, асфальтове

.Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

В задовiльному cTaHi
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Висновки KoMicii: жrtт.lовий бчдинок на вул. Маршала Тимошенка. 1-€ та
спо внии N{аил к -знахо в залОВIЛЬНОМЧ технlчному cTaHI l пr)идатнl
до експлуатац1l ч осlннlи леDlод 2020 оокч.

(ouiHKa технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
бу.линку у наступний перiод)

Голова KoMicii:
Головний iнженер ОД-50З

LLrени KoMicii:
I няtенер I категорii

Майстер техдiльницi

l]aтa оглялу 0з.1 1.2020

Багiнська М.С,

Чувiлкiна Л.М.

Богданова О.В.


