
лкт JГ/J /-r
загалыlого огляду жилого будиrlку,

розташоваlrого за адресоrо: Щубровицькаr1 0.
Iлларiонова А.О

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового

фонду Оболонського району м. Киева),
од-506

(назва виконавця послуг)

Ми, шо ниrкче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М..
iнженера 1-i категорii Сопрунець В,М,, майстра техдiльницi
IлларiоноваА.О.

по 2З.04.2021р.
(дата початку огляду) (дата завершентlя огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: в л. б ови ька l0 i
встановила таке:

1. Житловlлй будинок, загаJIьна площа якого становить 74 l 0,3 кв. м,
кiлькiсть квартир - 9б штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються

(перелiк е.пементiв благоус,грою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоТ територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку J\s l0 по вул. flубровичька

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджува.]tьних констрчкlliй, зовнittlнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiллогу, BiKHa, дверi, сltстеми ЦО, ГВI1,
ХВП, каналiзаuii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчLlки ,l,a

прилеглу територiю.
При uboMy виявлено:

задовlльном стан1

задовlльном cTaHl

N9

зlп
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про техlriчний стан
елемента 1KoHcTpyKrrii.1 були н ку

1 Фундаменти
потребують поточного ремонту

?,
Фасади

) Стiни

4 Герметизованi стики

5 Пiдлога
В задовiльном cтaHl

6 Покрiвля Потребуе поточного часткового
ремонту

7 Водостоки Потребують поточного часткового
ремонту

з 22.04.202| р

Примi
тка

потреоують поточного ремоIIту



потребують капiтального ремонту
|,2 пд.

ходов1 клlтки, сходовl
аршi

8

отребують поточного ремонту
1 2 пiд.

алконIi, лодж1l, ганки
(огородження балконiв i

10 мiттспроводи (клапани,
товбури, шибери)

отребують часткового поточного

отребуе pe\,loнTy та вiдновлення
емон

водопостачання
Смiттсзбiрrri каN{ери
водопровiд)

11

ть замiни 1,2 пiд.от еб
lKHa

потрiбно встаноI]ити HoBi дверi на

окрlвлю та на сход.клlтинах
1 2 пiд.

|2 Bepl

стан1задовlльном
13 хtднl групи

отребують поточного ремонту
2 пiд.

озирки вхlдних груп|4

Електрощитовi потребую,гь
асткового гlоточного eN,loH

15 ектрообладнання (щитова,
ерея<i, будинкове

аrllоють в пalспо ежимllloNl
16 iфти (машиннi

примlщення, дверl

cTaHlзадовlльном
I1стеми центраJIьного
палення

|7

В задовiльном стан1
СIrстеми гарячого

допостачання
18

cTaHlзадовlльном
истеми холодного

водопостачання l каналlзацll
19

е вiднов. благоустрiя пiсля

роведення робiт прач ПАТ
<Киiвене го) ас альт. п иб.те

0 рибудинкова територiя
благоустрi й. асфальтове
окриття)
итячi майданчики

обладнання дитячлlх
1

ВисновкИ Koпricii: технiчниЙ стан житловОго будинку по вул. .Д,убровичька

10, - задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацiТ в весняно -
лiтнiй перiол 202 l року.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть л' 
будIrIlку у наступний перiод)

о експлчатацll жилого

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506

Члени KoMicii: iнженер l-i категорii

майстер техдiльницi

Щата оглялу u J З ,, 0l/ 2о21 р,

ахно С.М.

Сопрунець В.М

lлларiонова А.О
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