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загального огляду жилого
розташованого за адресою: вулиця Максименка Фелора, 12

Ходос H.I.

(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>

од-508

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шевчук С.А., провiдного iнженера Терещенко В.М., майстра техдiльницi
Ns5 Ходос H.I.
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(дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою вулиця Максименка Федора, 12
1 встановила таке:

Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 27 бЗ кв. м, кiлькiсть
квартир -З4 шryки.
На прибудинковiй територii розмirrry.rоться
1спортивний майданчик
1

.

-

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Техпiчний стан жилого булинку та його прибудинково[ територiI:
Пiд час проведення огляду жилого будинку Ns 12 по вулицi Максименка
Федора комiсiя перевiрила стан несучих та огороджув€цьних конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи

ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, елекгрообладнання, спортивнi
майданчики та прилег.ту територiю.
При цьому виявлено:
Ns
з/п

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан елемента
(конструкцii) будинку

l

Фундаменти

В задовiльному cTaHi

z

Фасади

,

Стiни

Потребуе обсryкування та ремонт
фасадноi плитки.
В задовiльному cTaHi

4

Герметизованi стики

В задовiльному cTaHi.

Примiтка

В задовiльному cTaHi.
В задовiльному cTaHi.
В задовiльному cTaHi
В заловiльному cTaHi
В заловiльному cTaHi

8

Пiдлога
Покрiвля
Водостоки
Сходовi клiтини

9

Балкони,лоджiТ,ганки

l0

ll

Смiттспроводи ( клапани,
Стовбури,шибери )
BiKHa

\2

Щверi

l4
l5

Козирки вхiдних груп
Елекгрообладнання (щитова
,мережi,будинкове освiтлення)
Лiфти (машиннi
примiщення,дверi машинних
примiщень)
Система центраJIьного опмення
Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачання i каналiзацii
Прибулинкова територiя
(благоустрiй,асфальтове
покритгя)
Спортивний майданчик

5

6
1

lз

lб
\7

l8
l9
20

2|

(огородження балконiв i лоджiй)
В задовiльному cTaHi

Вхiднi групи

В
В
В
В

задовiльному cTaHi
задовiльному cTaHi

задовiльному cTaHi
задовiльному cTaHi

Елекгрообладнанrrя в задовiльному cTaHi

В заловiльному cTaHi.
В задовiльному cTaHi.
В задовiльному cTaHi.

Асфальтове покритгя потребу€
ремонту.

ямкового

В задовiльному cTaHi

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку та спортивного
майданчика по вулицi Федора Максименка,l2 - задовiльний. Житловий
будинок придатний до експJryатацiiв весняно-лiтнiй перiод 202lp.
(оцiнка технiчного стану ,висновок про готовнiсть до експлуатацii
житлового будинку у ЕаступниЙ перiод)
Голова KoMicii

:

головниЙ iнженер ОД-508

Члени KoMicii: провiдний iнженер
майстер техдiльницi
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Шев чук С.А..
Терещенко В.М.

Ходос H.I.

