
лкт /J/,j
загальIrого огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: MaKiiBcbKa17.

Iл;lарiонова А.О

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового

фонду оболонського району м. Киева>,
о -50б

(назва вlrконавця послуг)

М", що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,
iHжerrepa 1-i категорiТ Сопрунечь В.М., майстра техдiльницi
IлларiоноваА.О.

з 22.04.202l р.
(дата початку огляду) (дата завершенгtя огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. MaKiTBcbKa. 7 i встановила
таке:

1. Житловlлй будинок, загаJIьна площа якого становить 1562З,l кв. rur,

кiлькiсть квартир - 248 штук,
На прибулинковiй територii розмiщуrоться дитячий майданчик

(перелiк e-reMettTiB благоустроrо)

2. Технiчний стан жилого булинку та йоr,о прибудипковоi,гериторii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку NЪ 7 по вул. MaKiiBcbKa

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувzulьних KoHcTpvKt.tiй, зовнittlнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiллогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майдаlrчики та
прилеглу територirо.
При чьому виявле}{о:

в задовlльном cl,alIl

В задовiльном стан l

в заловiльнопl сl,ан l

Л,)

зlп
Найменування елеN{ента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчii) будиr-rку

Примi
тка

l Фундамеtrти
В задовiльному cTaHi

2
Фасади

, Стiни

.l Герметизованi стики

5 Пiдлога

Потребус поточного LIасткового

peN{oHTy

6 Покрiвля

по 23.04.202l р, _

потребус поточного I]eN{oHl^y



7 Водостоки Потребують поточного часткового
ремонту

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

потребують капiтального ремонту
t-7 пiд.

9 Балкони, лоджii, ганки
(огороа;кенrlя бапконiв i В задовiльному cTaHi

l0 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Потребують часткового поточного
ремонту
Потребуе ремонту та вiдновлення
водопостачан ня

l1 Смiттезбiрнi каIr{ери
(водопровiд)

l1 BiKHa
потребують замiни 1-7 пrд.

l2 !Bepi
в задовlльному cTaHl

lз Вхiлнi групи
потребують поточного peN{oHTy

|4 Козирки вхiдних груп
потребують поточного ремонту

15 Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове потребують поточного ремонту

lб Лiфти (машиннi
примlщенtlяl' дверl

|1 Системи центрального
опаJIення Потребують капiтального ремонту

l8 Систепrи гарячого
водопостачання Потребують капiтального peмollTy

l9 Сtrстеми холодного
водопостачання i каналiзацii

потребують капiтального pelvroнTy
20 Прибудинкова територiя

(благоустрiй, асфальтове
покриття)

2\ !итячi майданчики
(обладнання дитячих
майданч икiв)

цюють в паспо 1I() \l e/Ktl]\11

Пот еб € дооблаш l]анIIя

Висновки копriсii: технiчний стан житлового будинку по вул, MaKiiBcbKa,7,
та дитячого ]\{айданчика - задовiльний,потребуе дообrашr,ування. Житловий
будинок придатний до експлуатацii в весняно - лiтнiй перiод 2021 року.

(оцiнка технiчного стану! висновок про готовнiсть до ексrt атацll )(илого
булинку у наступний перiол)

f\
Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii

маЙстер техдiльницi

flатаогляду r,23 r, /r 2О2|р

Сахно С.М.

Сопрунечь В.М.

Iлларiонова А.О.

В задовiльноlrlч cTaHi


