
_Трочька Л.В._
(П.I.Б. майстра)

КП <Керуточа компанiя з обслуговрання
житлового фонду Оболонського раЙону м. Киево>,

од-502
(назва виконавця послуг)

ми,що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Рикмо Н,в,.

заст}пника начальника Попельrтух О.М., майстрiв ТрочькоТ Л,В,

Караульноi Н.П.
з 12.10.2020р. по 12.10.2020р.

(дата початку огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: про

1 встановила таке:
Житловий будинок, загЕrльна площа якого становить З 1915,65 м'

квартир- 504шт.
ибуди нковlи територll не розмlщую ться спорти вний та дитячии

(дата завершення огляду)

сп. оболонський 16-с

кlлькlсть
На

Пiд час проведення огJIяду жилого булинку Ns 16-€

по просп. оболонському комiсiя перевiрила стан несучих та

огороджувЕlJIьних конструкцiй, зовнiшнiх та внlтрiшнiх cTiH, стикiв, покрiвлi,

пi.цлоги,' BiKoH, дверей, системи I-{O, гвп, хвп, каналiзацii, лiфти,

електрообладнання, та прилеглу територiю.

майданчики.
2. ТехнiчниЙ стан жптлового будинку та його прибудинковоi територ ll:

и цьо виявлено:
ПримiткаВисновок про технiчний стан

кцi динl белемента кон
Ns
зlтt динбкцllконс

В задовiльному cTaHiФундамент
1

В задовiльному cTaHiФасад2

Потребують поточного ремонтуСтiни_,

Потребують ремонту oкpeмl
ик

Герметизованr стики4

Потребуе поточного ремонтуПiдлога5

емоне поточногоебвляПо6
ПотребуT оть поточного ремонтуВодостоки7

Сходовi клiтки, сходовi8 п еб поточного емон

Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: просп. Оболонському, lб-€

Найменування елемента



маршl
Балкони, лоджii, ганки Потребують поточного ремонту9

Законсервовано ( потребують

ремонry)
i0 Смiттепроводи (клапани,

стовбури, шибери)

11 Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

Потребують поточного ремонту

Потребують замiни l -5п.12 BiKHa

13 !Bepi Потребують замiни
Вхiднi групиl4

Потребують поточного ремонту15 Козирки вхiдних груп

Потребуе поточного ремонтуlб Електрообладнання
(щитовц мережi, будинкове
освiтлення)

Працюють в паспортному

режимi. В п.Л! 12 обладнання
потребу€ поточного ремонту

17 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Потребують поточного ремонту18

опацен ня
Потребlтоть поточного ремонту19 Системи гарячого

водопостачання
Потребlтоть поточного ремонту20 Системи холодного

водопостачання i
каналiзацii

Потребуе капiтального ремонту21 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфаrьтове
покриття)

Потребують поточного ремонту

Висновки комiсii:технiчний стан житлового будинку по
просп.Оболонському, l6-€ - задовiльний. Житловий будинок придатний до
експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод 2020-202 l року.

(оцiнка технi.+lого стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у н ,ц

Голова комiсii:головний iнженер
Члени KoMicii: засцrпник начальника

маЙстри

кало Н,В.
ГЬпельнух О.М.
Троцька Л.В.
Караульна Н.П.

.Щата огляду < 1 2> жовтня 2020р.

Системи центраJlьного


