
лкт /J 1н,

загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Iвашкевltчаr8

Левчеtlко H.I.

кп <керуюча компанiя з обслуговування житлового

фонду Оболонського району м. Киева>>,

дrл ьн и uя-506
(назва виконавця послуг

Ми, що нижLIе пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнжеlrера l-i категорii Сопрунечь В.М., ьrайстра тех. дiльницi Левченко Н.[.

15.04.2021 р. по 15.04.20 2|rэ.з
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вчл. IBaшкевича. 8 i встаlrовила

таке:

l. Житловий будинок, зага,Iьна площа якого становить 35З6,6 кв, м,

кiлькiсть квартир -80 штук.
На прибулинковiй територii розмiщуrоться 0 дитячиЙ маЙданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булшнку та його прибудиlrковоТ територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 8 по вул, Iвашкевича,

комiсiя перевiрила стан несrlих та огороджуваJlьних конструкцiй, зовнiшнi

та BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи цо, гвп,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та

прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Ns

зlп
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елепtента (конструкцii) будинку

Примi
тка

задовlJьно cTaHl
1

1 асади
задовlльном cTaHl

J тlни
задовlльно стан l

4

задовlльном cTaHl
5 Пiдлога

еб с поточного NtoIiот
6 Покрiвля

еб ють поточного е\lон

,7 Водостоки

Фундаменти

Герметизованi стики



8 ходовi клiтки, сходювi
аршl

отребують поточного ремонту
вище д гого пове х

9 алкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i

задовlльном cTaHl
10 Mlттепроводи (клапани,

овбури, шибери)
11 Miттезбiрнi камери

(водопровiд)
11 lKHa

о б ь замlни 1-4 пiд.

задовlльном cTaHl

|2 !Bepi

13 хlднl групи

В задовiльном у стан l
l4 озирки вхlдних груп

ектрообладнання (щитова,
ережi, будинкове

заJовlльно\1 cTaHl
ектрообладнання в задовiльному

TaHl,

l5

1б lфти (машиннi
римiщення, дверi

17 истеми центрального
паJ]ення задовlльно cTaHl

18 Системи гарячого
допостачання

19 истеми холодного
водопостачання i каналiзацii

отребують поточного часткового
емо

17 бр 11 уди tl ко ва територ lя
бл асфальагоустр и то I]е
окриття)

задовlльно cTaHl
18 Дитячl маиданчики

(обладнання дитячих
маилан икiв)

Висновки копriсii: технiчний стан житлового булинку по вул. Iвашкевича,8,
задовiльний. ЖитловиЙ будинок придатний до експлуатацii в
весняно-лiтнiй перiод 2021 року.

(оцiнка технiчного стану, BIlcHoBoK про готовнiсть до експлуатацll жилого
булlлнку у наступний перiол)

Голова KoMicii:
дiльницi -506
Члени KoMicii:

головнии lнженер

iнженер l-i категорii
Сахно С.М.
Сопрунечь В.М.
Левченко H.I.Майстер тех.дiльницi

!атаогляду* /l , 0/ 202l р.


