лкт

бi/

загального огJIяду жllлого були нку,
розташованого за адресою: Iвашкевича, 14
Родаченко Л.В.

кп

<керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонлу Оболонського району м. Кисваu,

од-50б

Ilазва вIIконавця послуг)

.Мr, що нижче пiдписалися. KoMicb у_складi: головного iнженера Сахно ('.М.,
lнженера I-i категорiТ Сопрунечь в.fu..;;;;Ь;
техдlльницl Ро:аченко JLВ.
з 21 .04.202
по 22.04.2 02 lp
дата завершення ог,тялч)

(ла га l tочатку ог-пялу)

провела огляд жилого булинку за адресою:
вул, Iвашкевича,14 i встановила
таке:

l житловий

будигrок, загальна площа якого становить 229
З кв.
квартир - 3.1 штук.
На прибулинковiй територii
розмiщуються l дитячий пtайданчик
(

лl, кl"1ькlс,гь

перелl к елеменr i в б.lагоустрою.;

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоТ територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку М 1+ no uyn, Iuurпn"uruu

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних
конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдпо.у, BiKHa,
дверi, системи цо, гвп,
ХВП, каналiзаuii, лiфти, електрообладпu"п", дurrпi, спЬртивнi
майдаl1.1д*, .р.

прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
о

п
1

аи менування елемента
конс
кцll б диII

Фундаменти
Фасади

)

Стiни

г ерметизованl стики
5

исновок про технiчний стан
емента конс
кцl l б дин к

Пiдлога

6

окрlвля

7

одосто ки

задовlл ьном

cTaHl

в задовiльном

cTaHl

в задовiльном

стан1

задовlл ьном

cTaHl

В задовiльном cTaHl
отребчс поточrIого часткового
e]\,loH

Потребують гlоточного часткового
eNtoH

рим i
ка

Сходовi клiтки., сходовi

8

\1аршl

Балкони, лоджiТ, ганки
(огородження балконiв

9

l0

п
i

Смiттспроводи (клапани,
стовбури. шибери)
Смiттсзбiрlri камери
(волопровiд)
l кна

ll
|2

за,цовl"цьном

cTaHl

задовlльном

cTaHl

В задовiльному cTaHi

Козирки вхiдних груп

15

cTaHl

В задовiльно му cTaHi

Вхiднi групи

|4

задовlльном

В задовiльному cTaHi

Bepl

13

ебують поточного ремонту

Потребують поточного ремонту
Електрообладнання (щитова., Електрообладнання в задовiльнопtу
rrepe;Ki, будllнкове
cTaHi.
iфти (машиннi
примlщенI{я, дверl
п ацюIоть в I1аспо тном ежиNI l
Системи центрального
опалення
По еб ють потоtlного
емонт
Системи гарячого
водопостачання
Потребують поточного ремонту
Систепли холодного
водопостачання i каналiзацii Потребують поточного
ремонту
рибудинкова територiя
благоустрiй, асфальтове
В задовiльному cTaHi
Дитячi маIiданчики
(обладнаrIня дитячl{х
е0 е дообла
вання

lб
17

l8

l9
20

2l
22

llисновки KoMiciT: технiчниti стан житлового булинку ло

ву_il. Iвашкевича l4,
маiiданчика
- задовiльний. Житловий булинок llридатний до
дитяriого
експltуатацii в весняttо-лiтнiй перiод 2021 року.
(ouiHKa техlriчного c,taH), висновок про rотовнiсть до ексttлчатацii ;килого
бl.rинк1 у нас гr пнttй ltepio:;

Голова KoMicii: головний
Члени

!а'а

Ko,1,ticiT:

огляду

"

iнженер ОД-506

Сахно С.М.

iнженер 1-i категорii

Сопрунечь В.М

маистер техдlльниц1

Родаченко Л.В.

{in ry

2021р,

