джую>

од-504

амарчук

А к т}lъ

загального огляду жило го
розташованого за адресою: вулпця

инку,

сик,

53

Ходос H.I.

(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування

житлового фонду оболонського райо ну м. Киева>
о 508
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шевчук С.А.., провiдного iнженера Терещенко В.М., майстра те>цiльницi
Л!5 Ходос H.I.

,.Иz

IIо
, ьq,
(дата завершення о

(лата початку огляду)

Z{

провела огляд жилого будинку за адресою вулиця Квiтки
Щiсик,53
1 встаЕовила таке:

Житловий будинок, загальна площа якого становить 759,7 кв.м,
кiлькiсть
квартир - 8 штук.
На прибудинковiй територii
ся - лави для вiдпочин ку
1,

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчнпй стан жилого будинку та його прибудинковоI
територii:
Пiд час проведення огляду жилого будинкуЪ 53 по вулицi

Kui"*ri Цi.rп
комiсiя перевiрила стан несr{их та огороджувalльних конструкцiй,
зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,
дверi,
цо, гвп,
ХВП, каналiзацii, електрообладнанrrя, rч nprn..ny териlорiю.
При цьому виявлено:

йr.r,

м

Найменування елемента

з/п

в исновок

про технiчний

ко

1

Фундаменти

В задовiльному cTaHi

2

Фасади

I-{o кольпотребуе

з

Стiни

В задовiльному cTaHi

4

Герметизованi стики

стан елеNlента

поточного peMoH,ry.

Примiтка

5

Пiдлога

В задовiльному cTaHi

6

Покрiвля

Потребус кап iтального ремонry

,7

Водостоки
В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi .

Iz

Сходовi клiтки, сходовi маршi
Ба.rкони, лоддiТ, ганки
(огородкення балконiв i лоджiй)
Смiтгепроводи (кпапани,
стовбlри, шибери)
Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)
BiKHa

13

.Щверi

В задовiльному cTaHi.

14

Вхiднi групи

Потребус поточного ремонту

l5

Козирки вхiдних груп

В задовiльному cTaHi.

16

Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове освiтлення)
Лiфти (машиннi примiцення,
дверi машинних примiщень)
Системи центального опаIення
Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачання i каналiзацii
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа.пьтове
покриття)
.Щrгячi майданчики (обладнання
дитячих майданчикiв)

Потребуrоть капiта,,rьного ремонry
поверховi щrп<и.

8

9
10

1l

|,7

18
19

20

2l
22

В задовiльному cTaHi.

Потребуе поточного ремонту

В задовiльному cTaHi.

В задовiльному cTaHi.

В

задовiльному cTaHi.
Зняття сlхостiйного дерева.

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку по вулицi Квiтки
I]iсик 53 - задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii в
весЕяно-лiтнiЙ перiод 2021р.
(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова Koмicii: головний iнженер

Шевчук С.А.

О.Щ -508

Члени KoMicii: провiдний iнженер

маЙстер техдiльницi Ns5

Терещенко В.М.

/

Ходос H.I.

