
лкт r'jЦ
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: Макiiвська, 2

ТIIевченко С).К).

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового

фонду Оболонського району м. Киева>>,

дiльниця-50б
(назва виконавця посл уг)

Мr, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М,
iнжеr;ера 1-i категорiI Сопрунечь В.П., майстра тех/дiльницi Ns4 Шевченко
о.ю.

з 12.04.2021р. по l3.04,202l

(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. MakiiBcbka.2 i встановила
таке:

1. Житловий булинок, загаJIьна площа якого становить 1948,4 кв. м,
кiлькiсть квартир - 37 штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються 1 дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустроlо)

2. Технiчllий стан жилого булинку та його прибудинковоТ територiТ:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Nq 2 на вул. Макiiвськiй,

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

.],лЪ

зlп
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента 1конструкчii) булин щу

Примi
тка

1 Фундаменти
В задовiльному cTaHi

2
Фасади

В задовlльному cTaHl
3 Стiни

В задовiльномtу cTaHi
4 Герметизованi стики

) Пiдлога
В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля Потребус поточного часткового
ремонту



7 одостоки

В задовiльном cTaHl
8 ходовl клlтки, сходовl

марш1

9 кони, лоджii, ганки
огородження балконiв i задовlльно cTaHl

l0 мiттспроводи (клапани,
товбури, шибери)

l1 Смiттсзбiрнi камерЙ
волопровiд)

|2 t кна

от б ють замlни

задовlльно cTaHl

от б ють лоточного емо

lз epl

|4 Вхiднi групи

l5 озирки вхlдних груп

еб поточного емонт
отребують часткового поточного

eNIoH

ектрообладнан ня (щитоЪа,
мережi, будинкове

|7 iфти (машиннi
примlщення, дверI

от б ть поточного мо

l8 истеми центрального
палення

l9 Системи гарячого
допостачання

от б ь поточного мо

20 истеми холодного
одопостачання i каналiзацii

2| рибудинкова територiя
благоустрiй, асфальтове задовlльном cTaHl

2 ячl маиданчики
(обладнання дитячltх

отребують замiни елементiв на
l"цьш с acHl

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експл атацll жилого
булинку у наступний перiод)

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

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii Сопрунець В.М.

Zr*-/ Шевченко о.Ю
,/,

Майстер тех./дiльницi Jф4

ffaTa огляду ,rб ,, 0"r- 2О21 р

В задовiльному cтaнi

lб

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку на вул. Макiiвськiй ,2,
дитячого майданчика - задовiльний. Житловий будинок придатний до
експлуатачii в весняно-лiтнiй перiод 2021-202l року.


