
(зА )

Зчбен

ник О.Щ-508
. Паламарчук

дкт _ //оо5
загального огляду жилого буди

розташованого за адресою: просп. Маршала Рокосовського, 3
ко Ю.А,

(П.LП. майстра)

кп <керуюча компанiя з обслуговування житлового фонду оболонського
раЙону м. Киева),

-508
(назва виконавця послуг)

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

з 10.10.2020p. по 23.10.202 0р.
(лата початку оглялу) (дата завершення оглялу)

провела огляд жилого будинку за адресою: просп. Марш ала Рокосовського. 3
l встановила таке:
l. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 2741З кв. м, кiлькiсть
квартир - 696 штук., пiд'iздiв - 6, поверхiв - 9,
На прибулинковiй територii розмiщуються 2 дитячих маЙданчики та 2
спортивний майданчики

(перелiк елементiв благоустрою)
2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:

пiд час проведення огляду жилого будинку Лъ З по просп. Маршала
Рокосовського комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJ]ьних
конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,
дверi, системи I_1O, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
п и цьо виявлено:
]ф
зlл

Найменування елемента
(конструкцii) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцiТ)
б дин

Примiтка

l Фундаменти В задовiльнопt cTaHl
2 Фасади В задовiльно cTaHl
J Стiни Потребують капiтмьного

4 Ге метизованi стики В задовiльно стаrIl
5 Пiдлога Потребуе потоrIного ремонту
6 Покрiвля

емо
7 Водостоки Потребують поточного

ремонту
8 Сходовi клiтки, сходовi

ма lUl
Потребують капiтального
емо 2-6 п.

9 В задовiльному cTaHi.
Вiдмостка ганку потребуе
капiтального ремонту.

ь ьr]qя
5a8

ремонту

Потребуе капiтального

Балкони, лоджiТ, ганки
(огородження балконiв i лоджiй)



10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cтaнi, клапани
зава Hl

1l Потребують поточ}lого
ремонту, водопостачання
вlд н€

В iKHa Потребують поточного
емо в 3-6 п.

13 В задовiльно cTaHl
14 Вхiднi групи Потребують поточного

емо
Козирки вхiдних груп Потребують поточного

емо 2-6 п.
Електрообладнання
(щитова, мережi, булинкове
освiтлення)

В задовiльному cTaHi,
потребують поточного
емо

17 ЛiфтИ (машиннi примiшення,
дверi машинних примiщень)

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

Системи центрa,Iьного
опzшення

В задовiльному cTaHi,
потребують поточного
емо

19 Системи гарячого
водопостачання

В задовiльному cTaHi,
потребують поточного

мо
20 Системи холодного

водопостачання i
каналiзацii

В задовiльному cTaHi,
потребуrоть поточного

мон
21 Прибудинкова територiя

(благоустрiй, асфальтове
по иття

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дrtтячих
маиданчикlв

В задовiльному caнiтapнo-
технiчному cTaHi.

Впсновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по просп. Маршала
Рокосовського, 3, дитячих та спортивних майданчикiв - задовi;ьний.
Житловий будинок придатний до експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод
2020-202l року.

(оцiнка технiчного cTaнyt висновок про готовнiсть до експлуатацii жlллого будинку у насryпний перiод)

Шевчук С.А.

Боryш Н.В.

Зубенко Ю.А.

Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

|2

{Bepi

2-6 п.
15

lб

18

В задовiльному cTaнi

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-50S

Члени KoMiciT: майстер техдiльницi

майстер техдiльницi


