
лкт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: просп. Оболонському, 1б-В

_Троцька Л.В._
(П.I.Б. майстра)
КП <Керуточа компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,
од-502

и цьо виявлено:
Примiтка

Потребують поточного

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) буд"д*у

Ns
зlп

Найменування елемента
(KoHcTpyKuiT) булинку

В задовiльному cTaHi

1

Фундамент

2

Потребують поточного ремонтуСтiни

В задовiльному cTaHiГерметизованi стики4

Потребуе поточного ремонтуПiдлога5

Потребуе поточного ремонтуПокрiвля6
Потребують поточного ремонту7 Водостоки

(назва виконавшя послlт)
Ми, що нижче пiдпис€lлися, комiсiя у складi: головного iнженера Рика.,ltl
Н.В., заступника начаJIьника Попельнух О,М., майстрiв т.д.: Троцькоi Л.В..
Караульноi Н.П.

з 12.10.2020р. по 12.10.2020р.
(лата початку огляду) (дата завершення огляду)

провели огляд житлового будинку за адресою: просп. Оболонський. l6-B
i встановили таке:
1. Житловий булинок, загЕIльна площа якого становить 9394,5 м2 кiлькiсть
квартир- l80пrт.
На прибудинковiй територii не Dозмirrмоться спортивний та дитячий
майданчики.
(перелiк елемеrrтiв благоустрою)

2. Техпiчний стап жптлового будппку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинlсу JФ 16-i]

на просп. Оболонському комiсiя перевiрила стан несучих
та огороджувЕtльних конструкчiй, зовнiшнiх та внутрiшнiх cTiH, стикiв,
покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфтiв,

електрообладнання та прилегJry територiю.

ремонту(фарбування)
Фасад

_,



8 Сходовi клiтки, сходовi
ма шl

Потребують поточного ремонту

9 Балкони, лоджiТ . ганки поточного монп еб
10 Смiттспроводи (клапани,

стовбури, шибери)
Законсервовано
(стовбури потребують
поточного мо

1l Смiтгезбiрнi камери
водо вlд

Потребують поточного
мо

l2 BiKHa Потребують замiни

lз .Щверi Смiттезбiрник - у пiд'lЪдi Л! 3
ть встановленняп еб

14 Вхiднi групи

15 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

1б Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення

Потребуе поточного ремонту

l7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень )

Працюють в паспортному
ежимl.

Системи
опаJIення

центрЕUIьного

19 Системи гарячого
водопостачаннJI

ують поточного ремонтуПотреб

20 Системи холодного
водопостачЕlннrl i
каналiзацii

ують поточного ремонтуПотреб

2| Прибудинкова
(благоустрiй,

територiя
асфшtьтове

иттяIIо

Потребують поточного ремонту

Потребують поточного ремонту

А"ф ,Lпьтове покриття потребуе
капlт€UIьного ремонту

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинкуна
до

просп. Оболонському,
експлуатацii в ociHHbo-

16-В - задовiльний. Житловий будинок придатний

(оцiн ка технlчного ст Iу, висн
року.

булинку у наступний перiод)
овок про готовнi сть до експJryатацii жилого

зимов ий перlод 2020-2021

Голова KoMicii: головний iнженер
tLпени KoMicii: засryпник начaulьни

маистри

Рикало Н.В,
Попельнух О.М.
троцька Л.В.

Щата огляду < l 2> жовтня 2020р.

Караульна Н.П.
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