за.ального
роз,I,ашованоl,о

бчдинку.

"rf"Тr*"""го
за алресоtо,
Бороar*о""aкогоrl-а
"у,".

Родаченко Л,В.

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонду Оболонського району м. Кисва),

од-50б

(назва виконавця пос,-I},г)

Ми, що нижче пiдписаJIися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженера 1-i категорii Сопрунець В.М., майстра техдiльницi Родаченко Л.В.
по 06,05.2022р

з 05.05.2022р.

(даr,а початку ог.,lяду

(Jата завершення ог.,tя.tу

)

)

провеJlа огляд жилого будинку за алр есою: вул. Боровиковського, 1-а i
встановиJlа таке:

l.

Житловий булинок, загальна площа якого становить l947 кв. м, кiлькtс,гь
квартир -З0 штук.

2. Технiчний стан жилоfо булинку та його прибулинковоi територiТ:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Nl l-a по ву.л. Боровиковського

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлtо, пiдлогу, BiKrla, лверi, системи ЦО. ГВI l,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнанrtя, диr,ячi, спортивнi майданчики rа
прилеглу, територiю,
I'Iри шьому tsияв-lено:

з/п

Найменування елемента
( конструкцiТ) будинку

l

Фу ндаменти

N9

исновок про технiчний стан
eJleMeHTa ( конструкцii) б дин

рим l
ка

задовlльно м cTaHl
асади

]

+

Герплетизованi стики

)

IIiдлога

L -----------

7

cTaIHl

заjlовlлы{о\l

ста

]

l lни

J

6

задовlльноN,l

_

_

o,1,

Покрiвля

Водостоки

ео

еб

l

llol очноl о

за, [оI]l,,IьIl{J\1

о

I]

e\IoH

стан l

,tь I Io loLI Ilol о

е

\1о tl

---l

Сходовi клiтки, сходовi
маршi
Балкони, лоджii, ганки

8

9

l0

ll
l2

В задовiльному cTaHi

(огоролження балконiв i
Смiттспроволи (клапани,
стовбури, шибери)
Смiттсзбiрнi камери
( волопровiд)

В задовiльному cTaHi

]

1Klla

l
l
I

13

14

|Потребують замiнi (1,2пiд.)

!Bepi

Потребують поточно го

Вхiлнi групи

e}toH

В задовiльному cTaHi

l5

Козирки вхiдних груп

lб

В задовiльному cTaHi
(щитова,,
Електрообладнання
Електрообладнання потребус
мережi, будинкове
поточного ре]!1о Tv

|7
18

l9
]0

]l
11

Системи центрального
опаJення
Системлl гарячого

о

l]o.1()llocl atIaH Itя

о,I ео

()т()чIIоI,о

ре }1он

ють Ilоточного

еIIон

Системи холодного
водопостачання i каналiзацii
ео ють поточного eNloH
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
Потребус капiта,цьного ремонту
покриття)
[итячi майданчики
(обладнання дитячих
майланчикiв)

стан

Висновки KoMiciT: технiчний

-а

житлового

булинку

задовiльний. Житловий будинок
Боровиковського,l
експлуатаuii в весняно-лiтнiй перiол 2022 року.

по

вуличi
придатний ло

(оцiнка texlli,ltl()l о с laH\. висновOк tlpo loroBHictb,Kr eKctt_rraraltiI rlсилого

бl:инк1

1 насг1 tlниt:t псllitl-{)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506

Сахно С.М.
Сопрунечь В.М.

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii
маистер техдlльницl
flaTa огляду ((

_

))

2022 р.

7

Родаченко Л.В.

