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(З а рджую)
Нача к О!-508

амарчук
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и я м нка Федора, 14

Ходос H.I.
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КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>
од-508

(назва виконавця посlгуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шевчук С.А.., провiдного iнженера Терещенко В.М., майстра техдiльницi
Ns5 Ходос H.I.

/о,Dр,юпо
(дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою вулиця Максименка Федора, l4
l встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 276З кв. м, кiлькiсть
квартир -34 шryки.
На прибудинковiй територii розмiпдуються - лави для вlдпочинку.

(перелiк елементiв благоустрою)
2. Технiчний стан я(илого булинку та його прпбудинковоiтериторii:

Пiд час проведення огJUIду жилого будинку Ns 14 по вулицi Максименка
Федора комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, йстеми
цо, гвп, Хвп, каналiзацii, лiфти, елекгрообладнання та прилеглу
територiю.
При цьому виявлено:

Найменування елемента
(конструкцii) булинку

Висновок про технiчний стан елемента
кон кцll li

Примiтка

l Фундамеrrги В задовiльному cTaHi

2 Потребуе обсryкуванню та ремонту
1Рq9алноТ плитки.

Стiни В задовiльному cTaHi

4 Герметизованi стики В задовiльному cTaHi .
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В задовiльному cTaHt
Пiдлога5

В задовiльному cTaHt
Покрiвля6

В задовiльному cTaHt
Водостоки

капiта,rьногопСходо lш\,lalсходоклl lткив8
В задовiльному cTaHi .

ого дкення ба,rKoHiB i лоджiй
Балкони, лод2кii, ганки9

В задовiльному cTaHt(клапани,
шибе исто

10

В задовiльному cTaHt
Смiтгезбiрнi камери
водоп в

ll
Потребують замtни.

BiKHall
В змовiльному cTaHr

,Щверi|2

Потребуе поточного ремоrrryВхiднi групи13

В задовiльному cTaHi
Козирки вхiдних групl4

Елекгрообладнання в задов iльному cTaHi.

м
Елекгрообладнання (щитова,

нняв lтлв оскоб дин
l5

нема
мlIlн щеltняашl\l ил при(фтп

i машинних п имlщень
lб

cTaHlВ задовiльноыlого опаленняСистеми
Потребутоть поточного ремонту,

водопостачання
Системи гарячогоl8

Потребуе поточного ремонту,Системи холодного
чання i кана,riзацiТводопоста отребус ямковогоАсфа.льтове покритгя п

ремонту.
Прибулинкова територlя
(благоустрiй, асфальтове

иттяпо

|,7

HeN{a
Спортивний майданчик
(обладнання дtтгячих
майданчикiв

l8

Впсновки ком icii: технiчний стан житлового будинку по вулиц1

Максименка Федора ,l4- задовiльний.. житловиЙ будинок придатнии до

експлуатацll в весняно-лiтнiЙ пер iод 2021р.

(очiнка технiчного стану, висновок про готовнlсть до експлуатацii жилого

булинку у наступний перiод)

Голова коMicii: головний iнженер ОД-508 Шевчук С.А.

Члени KoMicii: провiдний iнженер Терещенко В.М,

Майстертехдiльницi }lЪ5 Ходос H.I.
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