
лкт
загаJIьного огляду жплого будинку,

розташовапоrо за адресою: просп.Оболопськпй, 3б-А

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонлу ОболоЕського району м. Киева>),
од_502

(назва виконавця посrryг)
Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Рикало Н.В.,
засryпника начальника Попельнух О.М., майстра техдiльницi Караульноi Н.П.

з 09.09.2020р. по 09.09.2020р.
(дата початку оглялу) (дата завершення огляду)
провела огляд жилого будинку за адресою: проспект оболонський 36-А
l встановила таке:
l. Житловий будинок, загальна площа якого становить 9053,86 м2, кiлькiсть квартир -
l43 шт.
На прибулинковiй територii розмiuryеться 1 дитячий майданчик, l спортивний
маЙданчик
(перлiк елементiв благоусцою)
2. Техпiчний стан жптлового будинку та його прибудпнковоi територii:

Пiд час проведення огJIяду житлового булинку Ns З6-А по просп. Оболонському
комiсiя перевiрила стан несr{их та огороджувчшIьних конструкцiй, зовнiшнiх та
вrглрiшнiх cTiH, стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфтiв, електрообладнання, дитячого майданчика та приJIеглоi територi'i.
п и цьо виявлено:

Ns з/l
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) булинку

Примiткi

Фундамент В задовiльному cтaнi

2 Фасад
Потребуе поточного ремоЕту
(фарбування)

J Стiни Потребують поточного ремонry

4 Герметизованi стики
Потребують поточного ремонту
olсpeMl квартири

5 Пiдлога Потребуе поточного ремонту

Покрiвля В задовiльному cTaHi

7 Водостоки Потребують потоr{ного ремонту

8 Сходовi клiтки, сходовi маршi Потребують поточного ремонту

Карачльпа Ц.П.
(П.I.Б. майстра)
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9 Ба.,чкони, лоджii, ганки
Ганки потребують поточною
ремонry 1-3 п.

Смiттепроводи (клапаrи,
стовбJри, шибери)

Законсервован i, потребують
поточного ремонту

11
Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд) Потребуе вiдновлення в 2 п.

|2 BiKHa В задовiльному cTaHi

lз Щверi
Потребують поточного ремонту в
пiдва.пи

l4 Вхiднi групи Потребують ремонry 1-3 п.

15 Козирки вхiдних груп Потребують поточного ремонту

16
Електрообладнання (щитов4
мережi, будинкове освiтлення)

В задовiльному cTaHi

Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Пращоють в паспортному режимi

18 Системи центр€rльного опалення Потребують поточного ремонту
l9 Системи гарячого водопостачання Потребують поточного ремонту

Системи холодного
водопостачання i кана:liзацii

Потребують поточного ремонry

21
Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове покриття)

Асфальтове покриття потребу€
поточного ремонту

22
Щлтячий, спортивний майданчик
(обладнання

дитячого майдан,шка)

.Щитячий потрбуе доукомплекry-
вання iгровими елементами,
огородженЕя ремонту та пофарбу-
вання.
Спортивний в задовiльному cTaHi

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по проспекту Оболонському,
36-А , дитячого, спортивного майданчикiв - задовiльний. Житловий булинок
придатний до експJryатацii в осiнньо-зимовий перiод 2020-2021 року.

(оцiнка технiчного стrury, висновок про готОвнiстьдо-експлуатацii житлового
булинку у насryпний перiол)

/ Рика.itо Н.В.

Члени KoMicii: засryпник начаJIьника ОД-502 опельнух О.М.

майстер т/д

.Щата огляду < 09 > вересня 2020 р

Караульна Н.П.
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Голова KoMiciT: головний iнженер


