
(За джую)
На ь од-508

марчук
Акт}lъ

загального огляду го булин

розташованого за адрес :ву lcbкa , 2

Ходос H.I.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обстryговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>

од-508
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписа.ltися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шевчук С.А., провiдного iнжeнepa Терещенко В.М. , майстра
техдiльницi Ns5 Ходос H.I.

з !"g,lo,2ю2о по 0,/о. ИИ
(дата початку оглялу) (дата завершення огJlяду)

провела огляд жилого булинку за адресою вулиця MicbKa, 2

i встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 679,7 кв. м, кiлькtсть
квартир - 16 штук.
На прибудинковiй територii розмiчуют ься - лави дJUI вlдпочинку

(перелiк елементiв благоустрою)

Jt
з/п

Найменування елемента
(конструкцir) будинкry

Висновок про технiчний стан елемекга
(конструкцii) будинку

Примiтка

l Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади В заловiльному стаяi

Стiни В задовйьному cTaHi

4

2. Технiчний стан я(илого булипку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку М 2 по вулицi MicbKa комiсiя

перевiрила стан несr{их та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, отики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, електрообладнання, та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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Герметизованi стики



В задовiльному станПiдлога5

cTaHlВ задовiльно
6 Покрiвля

в задовiльно cTaHl
Водостоки,7

1 та 2 пiдlЪдiвопкл lткиСходовi
Б задовiльному cTaHi .Балкони, лоджiТ, ганки

о ба,rконiв i лоджiй
9

Смiттспроводи (клапани,
и,шсто

l0

Смiтгсзбiрнi камери
водоп в

ll

Потребують замiни,Iz BiKHa

cТaHlВ задовiл
,Щверilз

14 Вхiднi групи

В задовiльному cтaHiКозирки вхiдних грутtl5

Потребують потOчного ремонту
пове Bl цитки..тлесо Bl |{нявенко

Елекгрообладнання (щитова,

]\t

l7 Лiфти (машиннi примiцення,
д l машинних п имlщень

cTaHlВ задовйьноального опален}UIсистеми цеl8
В задовiльному cTaHi .l9 Системи гарячого

водопостачання
В задовiльному cTaHi .

водоп остачання l канмlзацll
Системи холодного20

В задовiльному cTaHiПрибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
по иття

2|

не]\{а€

дитячих майдапчикiв
Дrrтячi майданчики (обладнання

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку по вулицi

MicbKa, 2_ задовiльний. житловий будинок придатний до експлуатацii в

осiнцьо-зимовиЙ пер iод 2020-202lp. р.
(оцiнка технi.пrого cTalry, висновок про гото

булинку у насryпний

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-508

Члени KoMicii: провiдний iнженер

BHicTb до експJryатацii жилого
перiол)

Шевчук С.А.

Терещенко В.М.

МайстертехдiльЕицi Jф5 Ходос H.I.

8

Потребують поточного ремонry.
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