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осiннього огляду жптлового будинку,
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КП <Керуюча компанiя з обслуговування
жLtтлового фонду Оболонського району м. Ки€ва>,
од_503

(назва викочавчя пос:rуг)

Ми. il-to

Багiнськоi м.с iнжене
ни;кче пlдписалися, комlсlя у скцад1: головного lHrKelIepa

Da I категоDii KiHoi Л.М.. майсюа техлljiьtlицlЧчв iJl

Кiрган LB.

2з.10.2020
(:ата початк_ч огляду)

I

2з.|0.2020
(дата заверlшенrrя огляду)

провела огj-Iяд житлового будинку за адресою: просп. оболоI{ський. 11_А

1 вс,гановила таке:

1 , Житловий будинок, загальна площа якого становчть 679З,7 кв. м, кiлькiсть
квартир - l07 штук.
На прибудинковiЙ територii розмiщ}тоться :

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчнлй став lttилого булинку та його прибудинковоi терпторii:
Пiд час проведенЕя огляду житлового булинку N9 9-А по проспекту

оболонському комiсiя перевiрила стан нес)п{их та огороджува-пьних
конструкцiй, зовнiurнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, ДВеРi,
системи ЦО. ГВП, ХВП, кана"чiзачiТ, лiфти, електрообладЕанrlя та прилеглу
т,ериторiю.
При rrboMy виявлено:

ю Найменування елемента Примiтка
з/п кон кц1l б ди

Фчядаменти В задовiльному cTaHi

В заловiльному cTaBi
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L-тiни1 потребують поточного ремонту

l Висновок про технiчний стан
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Герметизацiя стикiв

{ Пiд;lога Потребуе поточЕого ремонту

Електрощитова потребуе
капiтального ремонry

Потребують поточного ремонту

В задовiльненому cTaHi
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6 1Покрiвl-Iя Потребуе поточt{ого ремоfl ту

,1
Во:]остоки Потребуе поточного ремонту

Сходовi клiтки, сходовi Потребують ремонту 1-2 пiд'iЪди

цgрЧ,
Балкони, лоджii, ганки
(огородження ба,rконiв i
Jlолжtи

Смiттепроводи (клапани,
стовб5,ри. шибери)

11

2]Bepi

Вхiднi групи

l5 Козирки вхiдних груп
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ib Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове

Системи холодного
водопостачанrrя i
каналiзацii
Прибудинкова територiя
(благоустрiй. асфальтове
i it'} итгя

.Ц,итячi майданчики
(облtцнання дитяц{х
майданц.rкiв)
Спортивнi
(об"палнанrlя

г
l

17 Лiфти (машиннi примirцення,
I,tMlщeHb

Системи центраlIьного Потребують поточного ремонту

9 Системи гарячого Потребують поточного ремонту
водопостачаr{ня
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майданчики
спортивних
)

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaнi

В задовiльценому cTaHi
(завантажувальнi клапани
заваренi 24.03.2020)
Потребус вiдновлення
водопостачан ня
Потребуе поточного ремонту

В задовiльному cTaHi

Потребуе поточного ремонry 1-З

пiд'iЪди
В задовiльному cTaHi

Працюють в паспортному режимi
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Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)
BiKHa
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Виеновки KoMicii: житловий будинок на пDосп. оболонськомч. буд.1 1-А.
знаходиться в задовlльноMv технlчномY cтaнl l пD ло ексIlлчатаull ч

осiннiй перiод 2020 року.
(orliHKa технiчного стан},, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого

булинку у насryпний перiод)

Голова KoMiciT:

Головний 1нженер ОД-503

Членп KoMici[:
IBжerrep i категорii

lr'[айстер,гехдiльницi

.Щата огrrяду 2З.10.2020 року

Багiнська М.С

Чувiлкiна Л.М.

Кiрган l.B.
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