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КП <Керуюча компанiя з обслryговування житлового фонду Оболонського району м.
Киево>,
од-508
(назм вlшонавця посrryг)

Ми, що нижче пiдписЕIлися, комiсiя у складi: головного iнженера Шевчук С.А.,
майстра т/д Ng 2 Боryш Н.В., та майстра т/д Ns 3 Муштей В.В.

з 28.04.2021р. по 11.05.202lp.
(лата початку оглялу) (лата завершення оглялу)

Провела огляд жилого будинка за адре сою: пDосп. Маошала Рокосовськ ого. 10-А i
встановила таке:
1. Житловий будинок, загальна площа якого становить l4071 кв. м, кiлькiсть квартир
- 348 шт., кiлькiсть пiд'iздiв - 3, кiлькiсть поверхiв - 9.
На прибудинковiй територii розмiщуються 2 дитячих та 2 спортивних майданчика

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний ст.ш жилого будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведенЕя огляду жилого булинку Ns 10-А по просп. Маршала

Рокосовського комiсiя перевiрила стан несу{их та огороджувaцьних конструкцiй,
зовнiшнi та внугрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЩО,
ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi майданчики та прилеглу
територiю.
п и цьом

Потребують капiтального

Ns
зlп

Найменуванrя елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuii) будинку

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади Потребуе поточного ремонту

з Стiни В задовiльному cTaHi

4 Герметизацiя стикiв В задовiльному cTaHi

5 Пiдлога Потребують поточного ремонту
в3пй.

6 Покрiвля В задовiльному cTaHi

Водостоки Потребують поточного ремонту
в 2 пiд.
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виlIвлено:

Сходовi клiтки, сходовi

7



9 Бшlкони, лоджii, ганки
(огоролженrrя балконiв i
лолхiй)

В задовiльному cTaнi

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cтaнi, кпапани
заваренi

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

l2 BiKHa Потребують замiни 1-3 пiд

1з .Щверi В 1 - 3 пiд'iЪдахпотрiбно
встановити HoBi дверi виходу на
покрiвлю

|4 Вхiднi групи Потребують капiтального
ремонту
1-3 пiд

15 Козирки вхiдних груп Потребують поточного ремонту
3 пiд

16 Електрообладнання в
задовiльному cTaHi.
Електрощитовi потребують
поточного ремонту.

|7 Лiфти (машинпi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному
режимi..Щрерi та примiщеннrl в
задовiльному cTaHi, зачиненi на
замки.

18 В задовiльному cTaHi, потребуе
капiтального ремонту

l9 В задовiльному cTaHi, потребуе
капiтального ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

В задовiльному cTaнi, потребус
капiтального ремонту

2| Прибудинкова територй
(благоустрiй, асфальтове
покрrгтя)

Потребус капiтального ремонту

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

В задовiльному caHiTapHo-
технiчному cTaHi. Потребуе
доукомплектування с)ласними
елементами.

2з Спортивнi майданчики В задовiльному cTaHi

будинок придатний до експщ/атацii в весняно-лiтнiй рiод 2021 року.
Голова KoMicii: Гол. iнженер ОД-508
члени KoMicii: майстри т/д

Шевчук С.А.
Боryш Н.В.
Муштей В.В.

е

Потребуе поточного ремонту, е
водопостачанЕя

Електрообладнанrrя
(щиювq мержi, будинкове
освiтлення)

Системи центрального
опаJIення
Системи гарячого
водопостачанЕя

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по просп. Маршма
Рокосовського, l0-A , дитячих та спортивних майданчикiв - задовiльний. Житловий


