лкт 5э

загального огляду жилого булинку,
розташованого за адресою: вул. Лубровицька,7
Вдовиченко Ж.о.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обсJryговування

житлового фонду Оболонського району м. Киева>

од-507

(назва виконавця послуг)

,

Комiсiя у складi: головного iнженера Тiщенко В.П.. заступника
благоустрою Козловоi Л.В., майстра техдiльницi Вдовиченко Ж.О.
з |З.04.2022р.

]апы{ика з

по l3.05.2022p.

(дата початку огляду)

(дата завершецня ог.lя.t]i

провела огляд жилого булинку за адресою:
l встановила таке:

Вулиця Дубровицька

Житловий будинок, загЕцьна площа якого становить 8l98,2
квартир -162 штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються ,урни для смiття
1.

1

)

-';,:7

кв. м, кiлькiсть

(перелiк елементiв благоусrрою)

2.

Технiчний стан житлового булинку та його прибудинковоТ э t ,, иторii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку N!: 7 по вул. Д\,бр,-)ь,i.L.кiй

комiсiя перевiрила стан нес}п{их та огороджувaulьних конструкuiй, зовлii1.1нi та
BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВtI, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу il,;Topilo.
При цьому вияыIено:
_

Найменуванltя елемента
зlп (конструщii) будинку

Nр

Висновок про технiчний стан ejIeMeI{Ia
кон
кцl о дин
В задовiльному cTaHi

l

Фундаменти

)

Фасади

В задовiльному cTaHi

J

Стiни

В заловiльному cTaHi

.+

Герметизованi стики

В заловiльному cTaHi

5

Пiдлога

Потребус поточного ремонт),

6

Покрiвля

Потребуе поточного ремонту

7

Водостоки

В задовiльному cTaHi

lt

Сходовi клiтки. сходовi маршi

По

о

-

---__

L,1]

l

,i. iii

---.]

В задовiльному cTaHi

Ба: кони. лоджii. ганки
(о.ород*"rвя
бштконiв
l

9

]

L____.1оrжiй)
]l0 lCMi ттспроводи (клапан;l,
l]
с,говб ,:. ши
3мiттезбiрнi камери

l1

,]одоп ов]д
iJiKHa
{

l

l

В задовiльному cTmri

В задовiльному cTalri

)

В заловiльному cTaHi

i

виходу на покрiвлю
потребlтоть замiни
Потребують поточного ремонту

,Щверi в пiлва:rи та

г"

tr

l]t<iдrli гр}пи

1,4 l

Lr]ирки вхiдних груп

В задовiльному cTaHi

.,ектрообладнання (щитовц
с ежi. б динкове освtтлення
l б -ili {l,гrа (машиннi примiпtенrrя,
и NIl UieHb
1}Iашин;Iих
П7ГС, ;с,геми Ilентр&,Iьного

В задовiльному cTaHi

t--

t5

t

- ,I

]_-lечЕя

18 ' rlстеми

гарячоrо

Потребус часткового ремонry
Потребус часткового ремонry

lводопостачдння

19 l

Працюють в паспортЕому режимi

холодного
вс,lопостачання l канал!зацr1

С'rлOтеми

|7'1рибудинковатериторiя
1благоустрiй, асфаJtьтове

Мереха ХВП, кана,тiзаuiйна
потребують поточного ремонту
Вимощення потребус ремонту

,iт"l-я

i8

:l гячi майданчлiки (обладндrня
,.iтячих маиданчикlв

Немас

Виснавки Koмicii: технiчний стан житлового будинку Ns7 по вул. Дубровицькiй

-

задовi. |ьниЙ. ЖитловиЙ будинок придатниЙ до експJryатацii в весняно-лiтнiЙ перiод

2022року.
(оцiнка техlriчного стаIry, висновок про готовнiсть до експrryатацii жилого
булинку у насryпний перiол)

Головний iнженер ОД-507

В, Тiшенко

Засп,г,ilлrк начальника з благоустрою

Л. Козлова

Ж.Вдовиченко

IVIайстер

i

<<-.д-),

,Щата о flл

\

i6,

l

2022р.

