лкт
загаJIьпого огляду rкилого будпнlсу,
розташованого за адресою: просп. Оболопськпй, 3+А

Ка

а льна Н.П.
(П.LБ. майстра)

КП <Керуюча компанй

з обсrryговування

житлового фонду Оболонського раЙоку м. Кисво>,

од-502

(назва виконавця послуг)

пiдписЕulися, комiсiя у складi: головЕого iнженера Рикало Н.В.,
заступника начаJIьника Попельнух О.М., майстра техдiльницi КараульноТ Н.П.
по 08.10.2020р.
з 08.10.2020р.

Ми, що нижче

(дата початку огляду)

(дата завершення оглялу)

провела огляд жилого будинку за адресою: проспе кт оболонський 34-А
l встановила таке:
l. Житловий будинок, загЕшьна площа якогО становитЬ 7498,84 м2, кiлькiсть квартир
l08 шт.
На прибулинковiй територ ii розмiщу сться 1 дитячий мйдшrчик

-

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового булипку та його прибудппковоi терпторii:
Пiд час проведеЕня оглJIду житлового булинку Ns 34-Д по просп. Оболонському

комiсiяперевiриластаннес}пlихтаогороджУВ.шЬнихконсТрУкцiй'зовнiшнiхта
внутрiшнiх cTiH, стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи

цо, гвп, хвп,

канЙiзацiТ, лiфтiв, елекгрообладt{ання, дитячого майданчика та прилеглоi територiТ.
п и цьо виявлено:
Примiткz
Висновок про технiчний стан
Наймекування елемента
Ns з/l
елемента кон
цll б
(конструкцiТ) булинку
1

ндамент

В задовiльно

стан1

2

Фасад

Потребуе поточного ремонту
(фарбування)

J

Стiни

Потребують поточного ремонту

4

Герметизованi стики

Потребують ремоЕту oKpeMi квартир

5

Пiдлога

Потребуе поточного ремонту

6

Покрiвля

В задовiльному cTaHi

7

Водостоки

Потребlrоть поточного ремонту

Сходовi клiтки, сходовi

Потребують поточного ремонту

8

ш1

9

Балкони, лоджii, ганки

Ганки потреб5rють поточного
ремонту
Законсервованi, потребують
поточного ремонту

l0

Смiттепроводи (клапани,

1l

Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

|2

BiKHa

В задовiльному cTaHi

1з

[Bepi

Потребують поточного ремонту в
пiдвшtи та на техповерх

|4

Вхiднi групи

Потребують поточного ремонту

15

Козирки вхiдних груп

В задовiльному cTaHi

16
17

l8
19

20
21

22

стовбури, шибери)

Електрообладнання (щитова"
мережi, будинкове освiтлення)
Лiфти (машиннi примiщевня,
дверi машинних примiщень)

Системи це
ьного опЕtлення
системи га
ого водопостач
Системи холодного
водопостачання i кана.пiзацii
Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфа,rьтове покриття)
.Щитячий майданчик
(обладнання дитячого майдан.шка)

в наявностi

Потребуе капiта.ltьного ремонту

Працюють в паспортному режимi
Потребlтоть ремонту
Потребують ремонry
Потребують ремонту
Асфальтове покриття потребуе
поточного
мо

В задовiльному cTaHi

Висновки KoMici[: TexHi чний стан житлового будинку по проспекту Оболонському,
34-А. дитячого майданч ика - задовiльний. Житловий будинок придатний до

експrryатацi-{ в осiнньо-зимовий перiод 2020-202l року.
(оцiнка технiчного cTilJ{y, висновок про готовнiсть до експrrуатацii житлового
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер

tlлени KoMicii: засryпник начмьника ОД-502
маистер техдlльницl

flaTa огляду

<

08

>

жовтня 2020р.

Рикало Н.В.

пельнуt О.М.
Караульна Н.П.

