
(ЗА ДКУЮ)
Ьник О.Щ-508

. Паламарчук

А к т -qоаз
загального огляду жилого будин ,

розташовапого за адресою: просп. Марш
Зубенко Ю.А.
(П.I.П. майстра)

КП <Керу+оча компанiя з обслуговування житлового фонду Оболонського
раЙону м. Киево>,
од_508
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдпи салися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шевчука С.А., майстра техдiльницi Боryш Н.В., майстра техдiльницi
Зубенко Ю.А.

з 10.10.2020p. по 2З.10.2020
(лата початку огля.ry) (лата завершення оглялу)

провела огляд жилого булинку за адресою: пDосп. МаDшала Рокосовського. 2
l встановила таке:
l. Житловий будинок, загальна площа якого становить 13З52,6 кв. м,
кiлькiсть квартир -252 lllтук., пiд'iЪдiв - 2, поверхiв - 1б.

На прибулинковiй територii розмiшtуються l спортивний майданчик
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан я(плого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Jtlb 2 по пр-ry М.Рокосовського

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджув€шьних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, спортивний майданчик та
прилеглу територiю.
п и цьо виявлено:

окосовського 2

ПримiткаВисновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) булинку

Jф
зlл

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

В задовiльному cTaHi1 Фундаменти
В задовiльному cтaнi2 Фасади
Потребують поточного ремонту
1,2 пiд. l пов.

J

В задовiльному cTaHiГерметизацiя стикiв4
В задовiльному cтaнi5 Пiдлога
Потребуе капiтального ремонту6 Покрiвля
Потребують поточного ремонту
1та2пiд

Водостоки7

Потребують ремонту8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

В задовiльному cTaHi9 Балкони, лоджii
(огородження бмконiв i
лоджiй)

В задовiльному cTaHi, кJIапани
заваренi

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

fi..n
ё\

Стiни



1l Смiттсзбiрнi камери
водо вlд

Потребуе поточного ремонту, €

водопостачання
12 BiKHa п еб ють поточного мон
lз l В задовiльно cTaHl
14 В задовiльно cTaHl
l5 Козирки вхiдних груп Потребують поточного ремонту

1,2 пiд.
lб Електрообладнання

(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

Електрообладнання в
задовiльному cTaHi.
Електрощитова потребуе
часткового поточного емо

17 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному
режимi. Щверi та примiщення в
задовiльному cTaнi, зачиненi на
замки.

18 Системи центр€rльного
опаJIення

В задовiльному cтaнi,
потребують кап iта.llьного
емо

19 Системи гарячого
водопостачання

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

В задовiльному cTaHi,
потребують капiтального
емон

2l Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
по

В задовiльному cTaHi

22 Спортивний майданчик
(обладнання дитячих
маиданчикlв

В задовiльному cTaHi

висновки копriсii: технiчний стан житлового будинку по просп. Маршала
рокосовського, 2 та спортивний майданчик - задовiльний. Житловий
будинок придатний до експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод 2020-2021
року.

оцlнка технlчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатачii жилого
булинку у насryпний лерiол)

Голова KoMiciT: головний iнженер ОД-50S

Члени KoMicii: майстер техдiльницi

майстер техдiльницi

Шевчук С.А.

Богуш Н.В.

Зубенко Ю.А.

Вхiднi групи, ганки

В задовiльному cтaнi,
потребують капiта.пьного

ремонту


