лкт

/J//

загального огляду жилого будинку,
розтаtлованого за адресою: MaKiTBcbKa, 6
I

IIевчеlrко

о.Ю

КП кКеруюча компанiя з обслуговування житлового
фонду оболонського району м, Киева>,

дiльниця-50б

(назва виконавця послуг)

М", що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М,
iнженера 1-i категорii Сопрунечь В.П., майстра тех/дiльницi ЛЪ4 Шевченко
о.ю.
по 0б.04.2021 р

з 05.04.2021р.

(дата початку
(дата завершення огляду)

оглялу)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Макiiвська.
таке:

б i встановила

загаJlьна площа якого становить 3366
кв.
штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються
дитячий майданчик

1. Житловий будинок,

кiлькiсть квартир - 78

]!1,

l

(перелiк елелrентiв благоустроIо)

2. Технiчпий стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:

Пiд час проведення огляду жилого булинку J',{! б на вул.Макiiвськiй,
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

л!
з/п

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

l

Фундаменти

1

Фасади

3

Стiни

4

Герметизованi стики

5

Пiдлога

6

Покрiвля

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцiТ) бу:инку

В задовiльному cTaHi
В задовlльному cTaнl

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi
Потребус поточtIого часткового
ремонту

Примi

,гка

7

одостоки

8

ходов1 клlтки, сходовl

9

l0

ll
|2

|4

хlднl групи

|7

l8

Потребуе ремонту
задовlльном

о

Bepl

lб

eNIo

аршl
алкони, лоджll, ганки
огородження балконiв i
CMi ттспроводи (клапани,
товбури, шибери)
мiттезбiрнi камери
( водопровiд)
l кна

lз

l5

отребують поточного часткового

cTaHl

еб ють замIни
cTaHl

Потребують поточного ремонту

Козирки вхiдних груп
Електрооб ладнання (щитова,
мережi, будинкове
Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
Системи центр€rльного

Потребують ремонту
о

о

ь

eN,lo

опаJIення

от еб ть поточного мон
Системи гарячого
водопостачання
20
Системи холодного
водопостачання i канал iзацii о еб ють
поточного мон
2l
р и о уд и н к о в а т ер ито р l я
(бл а го у стр l и асфаль т о в
ео
NroH
2
тячl маиданчики
отребують замiни елементи на
обладнання дитячих
acHl
Висновки KoMicii: TexHi чний стан житлового булинку на вул. Макiiвськiй
,б,
дитячого майданчика - задовiльний. Житловий будинок придатний до
експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2О2|-2021 року.

l9

(оцiнка техrtiчrtого стаrry, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер дiльниця-506

Сахно С.М

Члени KoMicii: iнженер l -i категорiТ

Сопрунець В.М.

Майстер тех/дiльницi ЛЪ4
д]ата огляду

Шевченко о.Ю.

"О_4_,

О/

2021р

