
Богуш Н.В.

(назва виконавця пос,туг)

Ми, що нижче пlдписалися, комlсlя

(зАТВ ДКУЮ>>
ьник О.Щ-508

. Па",rамарчук

головного 1нженера
маЙстра техдiльницi

лктлъ з.9r|
загального огляду жилого булинку,

розташованОго за адресою: просп. Мiнський, 12

(П, t. Б. майстра )

кп <керуюча компанiя з обслуговування житлового фонду оболонського

раЙону м. Киева)
од-508

у складl:
ю.А.,Шевчука С.А.,

Боryш Н.В.
маЙстра техдiльницi Зубенко

з 10.10.202 0р. по 23.10.2020р.
'tлБ*Б.р,uЙпЙ.rооуl

(дата початку оглялу)

провела огJIяд жилого булинц за адресою:

i встановила таке:
1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 6634 кв, м,

кiлькiсть квартир - l26 штук; пiд'iздiв - 1; поверхiв - 16,

просп. М iнський. 12

(перелiк елементiв благоустрою )

2. ТехнiчниЙ стан житлового булинку та його прибудинковоТ територii:

Пiд час проведення огляду жило;о будинку Ns 12 по просп, Мiнський_ комiсiя

перевiрила стан несrtих та огороджувtIльних конструкцiй, зовнiшнi та

uфrрirri стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп,
iliп, *u"*irацii', лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю,

При цьому виявлено:

ПримiткаВисновок про технiчний стан
llкон динб

Найменування елемента
динбкц11кон

}l!
зlп

стан1В задовiльномдаменти1

стан1В задовiльноФасади
cTaHlВ задовiльноСтiниJ
cTaHlВ задовiльнометизацlя стикlвг4
cTaHlВ задовiльноПiдлога5

Ъ задовiльному cTaHiПокрiвля6

В задовiльномВодостоки7
Потребують капiтаJIьного

емо
Сходовi клiтки, сходовl
м шl

8

Ъ задовiльному cTaHiБалкони, (огородження
балконiв i лоджiй)

9

елемента

2

cTaHi



l0 Смiттепроводи (клапани,

стовбури, шибери)
В задовiльному cTaHi. Клапани

Hl

11 Смiтгезбiрнi камери
водо вlд

В задовiльному cTaHi, е

водопостачаннrl

12 В задовiльно cTaHl

IBepi Потрiбно встановити HoBt дверt
вихо на сходо клlти

14 В задовiльно
В задовiльно cTaHl

16 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

Електрообладнання в
задовiльному cTaHi.
Електрощитова потребус
капlтЕUIьного мо

17 Працюють в паспортному

режимi. .Щверi та примiщення в

задовlльно cTaHl.

18 Системи центраJIьного
опалення

Потребують капiтального

19 Системи гарячого
водопостачання

Потребують капiтального

20 системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

Потребують капiтального

ремонту 
l

21 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфа,rьтове
покритгя)

Не вiдновлено благоустрiй
пiсля проведення робiт
працiвниками ПАТ

.Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
маиданчикlв

Вiдсутнi

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового булинку

.Мiнський, 12 задовiльний. Житловий будинок придатний

експлуатацll в осiнньо-зимовий перiод 2020-2021 роKl в.

по
допросп

(ouiHka технiчного стаtrу, висновок про.готовнlсть до експлуатацll жилого булинку у насryпний перiол)

Голова KoMicii:
головний iнженер ОД-508

Члени KoMicii: майстер техдiльницi Зубенко Ю.А.

майстер техдiльницi Боryш Н.В.

(

BiKHa
13

cTaHl

15 Козирки вхiлних груп

Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

ремонту

ремонту

<<Киiвенерго>>

22

i

Шевчук С.А.


