
Родаченко Л.В.

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового
фондl Оболонського райоЕу м. Киева>,

од-506
(назва виконавця посrryг)

.Мr, що нижче пiдпи.садися. комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженера l-i категорii Соловян В.М., майстра техдiльницi Ро.iаченко Л.В.

з |5.09.2022р по 16.09.2022р
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Iвашкевича.l4 i встановила
таке:

1. Житловий будинок, зага,льна площа якого становить 2293 кв. м, кiлькiсть
квартир - 34 шryк.
На прибулинковiй територii розмiпцrються 1 дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Техпiчний стан жплого булинlсу та його прпбудпнковоi терпторii:
Пiд час проведення огJIяду жилого булинку Ns 14 ло вул. Iвашкевича

комiсiя перевiрила стан нес)лих та огороджув€uIьних коIrструкцiй, зовнiшнi та
внугрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пйлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп,
ХIlП, каналiзацii, лiфти, електрообладнаЕItя, дитячi, спортивнi майданчики та
приJIеглу територiю.
При цьому виявлено:

Jф

зlп
ец/ванIUI елемеЕта

кон ll б
Висновок про технiчний стан
елемента (констрlкцii) будинку

Примi
тка

1 енти
задовlльно cTaHl

2
асади

капlтЕIльItого мо
J тlни

задов cTaHl
4 ерметизован1 стики

5 длога
задовlльно cTaHl

6 Покрiвля

задовrльно cTaHl
7 одостоки

В задовiльному cTaHi

Акт
загаJIьIIого огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: Iвашкевпча, 14



8 Сходовi клiтки, сходовi
марш1 Потребlтоть капiта-тrього ремонту

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження ба_тrконiв i В задовiльному cTaHi

l0 Смiттепроволи (клапани,
стовбури, шибери) В задовiльно му стан1

l1 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд) В задовiльному cTaHi
BiKHa

В задовiльно му cTaHi
13 Дepi

В задовiльному cтaнi
Вхiднi групи

В задовiльному cTaHi
15 Козирки вхiдних груп

Потребують поточного ремоЕту
lб Електрообладнання (щитова,

мережi, будинкове
Електрообладнання в задовiльному
cTaHi.

17 Лiфти (машиннi
примiщення, дверi Працюють в паспортному режимi

18 Системи центрtшьного
опаJIення Потребуоть поточного ремонту

19 Системи гарячого
водопостачаннrI ебують капiта.llьного ремонту

20 Системи холодЕого
водопостачання i каналiзацii Потребують капiтального ремонту

2l Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове В задовiльному cTaHi

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитяЕIих
майданчикiв)

В задовiльно мч стан1

ок придатний до

'Iсlлого

Сахно С.М.

(очiпка техяi.пrого стаFу,
бу.шанку у насryгПшй перiод)

l

Голова KoMicii: юловний iнxeHep О.Щ-5

I[лени KoMicii: iнженер l-i категорii

майстер техдiльницi */й/

Соловян В.М.

.Щатаогляду(_ ))
17,

Родаченко Л.В.

|2

14

Висновкrr KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул. Iвашкевича 14,
дитячого майданчика - задовiльний.
експлуатацit в осiнньо-зимовий перiод року.

до

2022р,


