
лкт /5/8
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: Iвашкевича, З

(Шевченко О.Ю.)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового

фонду оболонського району м. Киева>,
дiльниця-50б

(назва виконавця послl,г)

Mn' цо нижче пiдписалися, комiсiя у склалi: головного iнженера Сахно С.М,
iнженера 1-i категорii Сопрунеuь В,М., майстра тед. дiльницi Шевченко
о.ю.

по 08.0:1.2021p,
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул.Iвашкевича. З i встановила
таке:

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 16275,8 кв. м,
кiлькiсть квартир - 250 штук.
На прибулинковiй територiТ розмiщуеть ся дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустроrо)

2. Технiчпий стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 3 на вул.Iвашкевича коI\riсiя

перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

л!
зlп

Найменування елемента
(конструкцiТ) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Примi
тка

1 Фундаменти
В задовiльному cTaHi

2
Фасади

В задовtльному cтaнl
J Стiни

потребують ремонту
4 Герметизованi стики

Потребують поточного ремонту
5 Пiдлога

В задовiльному cTaHi
6 Покрiвля Потребуе поточного часткового

ремонту

з 07.04.202|р,



7 одостоки отребують поточного часткового
NloH

8 клlтки, сходовlСходовi
аршl ють капiтальногопо емонеб

9 аJIкони, лоджii, ганки
(огородження ба.,,rконiв i задовlльном cTaHl

l0 м iттспроводи ( клапани,
вбури, шибери)

лапани заваренi, стовбури
часткового моп еб

1l N,Iс тт б€з н кам ир р

€ поточного емоеб
l2 lKHa

еб ть замlнио
lз epl

в задовiльном cTaHl
14 хlднl групи

tlо емонеб ють лоточного
l5 озирки вхlдних груп

ть капlтальногоIIо емоо
lб оо ло ання иадн от авктр щ(

N{ )t(ер еб ть поточного емо
17 iфти (машиннi

римiщення, дверi ацюють в паспо ежимlо
l8 истеми центрального

палення
с

еб eNIoп
19 истеми гарячого

допостачання ь капlтального емоно б
0 истеми холодного

водопостачання i каналiзацii еб ть капlталы{ого NIoо
|1б Il ок вди те ти о Iяур р р

б ал го тс и ьа"п от веу р ф
покриття) в задовiльном cTaHl

22 итячl маиданчики
обладнання дитячих

отребують замiни елементiв на
lльш acHl

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку на вул. Iвашкевича З,
дитячого майданчика - задовiльний. Житловий будrпоп придатний до
експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2О21-2021 року.

(оцiнка тенiчного стану, висновок про готовнiсть до експл тацrl жилого

Голова KoMicii: головний iнженер дiльниця-506 ахно С.М.

Члени KoMicii: iнженер 1-Т категорii
майстер тех.дiльницi

Щатаогляду n !6, 0/ 2О2lр.

Сопрунець В.М.
Шевченко 0.IO.

водопровiд)

, будинкове

капlтального

21

булинку у наступний перiод)


