лкт /J-ц/

загального огляду жилого будинку,
розташоваltого за адресою: вул. Боровиковськогоrl-а
Родаченко Л.В

КП кКеруюча компанiя

з обслуговування житлового
фонлу Оболонського району rrл. Киева>,

од-506

(ltазва вltконавця посJIчг)

ми, rцо нижче пiдписалися, комiсiя у склалi: головного iнженера Сахно С.м.,
iнженера l-i категорiТ Сопрунець В.М., майстра техдiльницi Родаченко Л.В.
по lz1.0,1,202l

з 1З.04.2021р

(дата початку огляду)

(лата завершення огляl1,)

провела ог.цяд жилого булинку за адресою: в л. Бо овиковського
встановила таке:

1. Житловий будинок,
KвapTllp -З0 штук.

l-a

i

загальна площа якого становить 1947 кв. м, кiлькiсть

На прибудинковiй територii розмiщуються 0 дитячий майданчик
(

r

lepc.,I

iK елементiв благоустрокl)

2. Технiчllий стан жилого булинку та його прlrбулинковоi тери,горii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Л! l-a по вул, БоровиковськоI,о

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувшlьних конструкчiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзачiI,, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики r,a

прилеглу територiю.
п и цьом виявлено:
Ns
Найменування елемента
(конструкцii)
зlп
будинку
1

Фундаменти
Фасади

J

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкuii) були н ку

Стiни

1

Герметизованi стики

)

Пiдлога

В задовiльному cTaHi
Потребуе поточного ремонту

В задовiльному cTaHi
Потребують поточного часткового
peNlotITy

6
7

Покрiвля
Водостоки

В задовiльному cTaHi
Потребують поточного часткового
реп,lонту

Примi
l,Ka

8

с ходовl клlтки, сходовl
\tаршl

9

l0
l1

l2

алкони, лоджll, ганки
( огородження балконiв i
CMi ттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)
м l тт € з б lpHl к aN{ е р и
(во д о п р о вiд)

l4

хlдIrl групи

l5

озирки вхlдних груп

l8

l9
20
21

22

задовlльном

cTaHl

от еб

вер1

|7

сl,ан l

lKHa

lз

lб

задовIл ьном

о

ь замlн1

1

2пiд.

еб ють поточного

задовtльном

емон,г

cTaHl

задовlльном
стан1
Електрооблалнання (щи.гова, лектрообладнання потребус
rrepe;Ki, будинкове
поточного еп,Iонт
iфти (машиннi
римlщення, дверl
Системи центрального
опален}{я
о еб
ть поточного емон
истеми гарячого
водопостачання
еб ють поточного емонт
Систепли холодного
водопостачання i каналiзацii о
о ють поточного емо н
рибудиltкова територiя
благоустрiй, асфальтове
гlок и,l,тя
в задовiльном cTaHl
Дитячi майданчики
(обладнання дитячих
анчи

стан

Висновки KoMiciT: технiчний

житлового

булинку по

вулиui
Боровиковського,l -а
задовiльний. Житловий булинок гtрида.гний до
експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2021 року,
(оцiнка технiчного стан}., висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMiciT: головний iнженер ОД-506

Сахно С.М.

Члени Kobticii: iнженер 1-i категорii

Солрl,нечь В.М.

маистер l,ехдljlьницI

!ата огляду

u /И,

ае/

Родаченко Л.В.
2о21 р

