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загального огляду жилого будпшку,

розташованого за адресою: вул..Щнiпроводська, 3

а I.П.
(П.I.П. майстра)

КП кКеруюча компанiя з обсrryговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>>,

од-508

Ми, що нижче пiдписiulися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шевчука С.А., iнженера l-i категорii Киченок I.B., майстра т/д Ns4
Ба I.п. а9, а/ ц9 ,J
(дата початку огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою:
встановпла наступне:

(дата завершення оглялу)

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 4255,00 кв. м,

кiлькiсть квартир -l 17шryк.
На прибудин ковiй територii розм iщУеться 1 дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчпий стан жилого булинку та його прибудппковоi терпторii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns3 по вул. .Щнiпроводська,

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуВшIьних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
хвп, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилегJry

територlю.

Па;rамарчук

вул. Днiпроводська. 3 i

п и цьо виявлено:
ПримiткаВисновок про технiчний стан

елемента (конструкчii) булинку
Jф
з/п

Найменування елемента
(конструкчii) булинку

В задовiльному cTaHiФундаменти

В задовiльному cTaHiФасади2

В задовiльному cTaHiСтiниJ

В задовiльному cTaHi4 Пiдлога

Покрiвля5

В задовiльному cTaHiВодостоки6

лкт /:д

(назва виконавця послуг)

50в

1

Потребуе капiтального ремонту



7 Смiттепроводи (клапани, Клапани заваренi

8 Смiтгезбiрнi камери
водо вlд

Водопровiд е

9 ходовi клiтки, сходовi
ма шl
с Потребують капiтального

емо
10 BiKHa В задовiльному cTaHi

11 В задовiльному cTaHi

Вхiднi групи

1з Козирки вхiдних грул В задовiльному cTaHi

l4 Електрообладнання
(щитова" мережi, будинкове
освlтлення

В задовiльному cTaHi

15 Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
мяIтrинних примiщень)

ють в паспортному
режимi. Машиннi примiщення в
задовiльному технiчному cTaHi,
зачиненi.

Прuцrо

16 Системи ценlр.lльноБ
опаленЕя

ебують капiтального
мо

Поrр

l7 Системи гарячого
водопостачання

отребують капiтального
мо

п

18 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

Системи холодного
водопостачання потребують
каштального емо

.Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикlв

В задовiльному cTaHi

20 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа:rьюве
покритгя)

дновJIено блаюустрiй та
асфальтне покриття пicJul
проведеннJI робiт працiвниками

Не Bi

ГIАТ <КиiЪен го))
висповкп koMicii: технiч ний стан житлового булинку по вул.
.Щнiпроводськiй, 3 - задовiльний. Житловий будинок придатний доексплуатацii в весняно-лiтнiй перiод 202l р.

оцlпка технlчпого стаЕу, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у насryпний перiод)

Члени KoMicii: головний iнженер ОД-50S Шевчук С.А.

iнженер 1-i категорii Киченок I.B.

майстер т/д J\Ъ4 Баркова I.П.

стовбури, шибери)

Щверi

l2 задовiльному cTaHiв

19

-"'-'


