лкт

/y'lr

зilf аJIыlого огJlяду жилOго буttиllку,
розташоваlIого зir адресою: ffубровичька,8.
Iл:tарiонtlва А.()

КП кКеруюча компанiя

з обслуt,овування жиl,лового

фонлу Оболонського району м, Ки€ва),

Ojl-506

(назва виконавця послуг)

Ми, цо нижче пiдписtчtися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С,М,,
iнжеltера l -i категорii Сопрунеuь В.М., майстра техдiльницi lлларiоноваД.О.
по l9.04.202lp.

з l9.04.2021p.

_

(дата завершенtrя огляду)

(дата початк}.' оглялу)

прове.lа огля.ll жи-,Iого булинку за адресо ro: вr,л. лубр овиrlька.8 i BcTaltotllt"ta
rаке

l.

)Китловtлл-t б1,1иrrок. загалыIа плош:l якого

стаIlовить ]]709.7 кв, м.

кiлькiсть кt]артир - 2lб шr,ук.
tla прибулинковiй територii розмiшуrоться l дитячий майданчик
(lrсрелiк e.-teMcH,t,iB

б.лаr

oycTpolo)

прибулинковоТ територiТ:
ГIiд час проведення огляду жилого булинку J\! 8 по вул. .Д.у,бровичька
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi
.га
внутрiшнi cTitlrt, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKrra, дверi, системи цо, гвп,
ХВП, каналiзацii, лiсDти, електрообладнаllня,, дитячi, спортивнi маЙданчики та
прилеглу територirо.
При rrboMy виявлеtlо:

2. Технiчний стан ,килого бl,лиllку та

.\гл

з/ Il

l

Наймеttування

га
-------г.

eJlel\,tc,I]

конс lpl,K rtii ) б1,;tи+tкr

Фундамеttти

r-tого

Br,tcttoBoK про r,ехtli,tttий cтatt
e-TIe]\4 e}l1,1l 1 конс I1l1' Krti ф о\, jlи н к

,]адов1.1ьно\,I

с],ан

В,]адовlJIьltоN,I

cTi]H

lгрrй]
гка

t--]

l

l

асадrl
l

Стiни
задовlльно\,l

сl,ан l

ерметизованl стики
Ilo

)
l0

7

Пiдлога
ПокрiЪля
Bo- ttrc,ttlKtt

еб lо'Гtr tlоl'оLlНоГо

В задовi-,lццом

e\,loгI

с t aIIl

По,гребуе поточ tlого часткового

__+9ц9tjу
,]a,:loI]lJ bHo\l

cla}t

I

-+--

8

о

l0

ll
ll

Сходовi клiтки, сходовi
маршi
Балкони, лоджiТ, ганки
(огородження бапконiв i
Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)
( мiттсзбiрнi камери
( волопровiд)

1,7

В задовiльному cTaHi
за.,Lовi.t t,ttclMr, с

t

atti

I]cpl

iB задовiльном

хlднl групи

Е
l

lб

В за:]овiльному cTaHi

l]

l]

l5

В задовiльному cTaHi

lKl{a

l]

l.+

В задовiльному cTaHi

lK

в задовi.lьном

озllрки вхlдtll.tх грчп

сl,ан l
стан

l

В задовiльному cTaHi

I

Електрообладtlан ня щитова,
буди нкове
|пrерелсi,
(

потребують поточного ремонту

iфти (машиннi
примltценtIя,.,lверl

Сllстеми цеI]трального
оп

l

алеtIн я

lI аlllоють в tlаспо

lIoM

)к Ii NIl

Ilorребу, tо,гь llоl,оч ного

е\lон,г

[ГВlСП-стемиЪряч-огп--

I

|20

2l

lволопостачаl{ ня

греб1 ro гь Iltl],оч tlого e1\loll,t
систслtи хо.lодного
В за.lовi.,tьному cTaHi , потребують
волопостачання i каналiзацi l ас,гкового e1lIoHT
Прибуlи нкова територiя
(благоустрiйl, асфальтове
В задовiльному cTaHi
|flитячi майданчики
облалнання диl,ячltх
Потребус ltооблашtтуванrrя
i{

Висновки lcoпriciT: технiчний cTatI }китлового будинку по вул.
flубровиrtька,8, та дитячttй майданчик- задовiльний. Житловtrй бу,линок
гtридагrrиii .Ilo е кс IlJlуа,га tii в весняttо - .lriтнiй перiол 202 l року.
t

(

ol ilH

Kil l сх

I I

I.II l()I () c-I

ilIl\,. tt1,1ctIOB()l( II ро I () I()ItIIlc I l, _ц) cliclL,I a,taI
O}]1lllIK), у нас r) пнии перl(),,()

lll

)I(иjlог()

I-олова KoMicii: головнlлй iH;'r<etlep ОЩ-5Otl

Сахно С.М.

Члени KoMicii: iнx(eнep l -i категорii

Сопрунечь В.М

майстер техдiльницi
ffaTa оглялу

,,

_1/r/r, //

Iлларiонова А,О,
2О21 р,

