
лкт
загаJIьного огляду жилого булипку,

розташованого за адресою: просп. Оболонський, 40-А

КП <Керу+оча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,

од-502
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписiшися, комiсiя у складi: головного iнженера Рикало Н.В.,
заступника начtUIьника ПопельнуХ О.М., майстра техдiльницi Караульноi Н,П,

з l9.10.2020p. по 19.10. 2020р.
(лата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: проспе кт оболонський 40-А
l встановила таке:
1. Житловий будинок, заг€rльна площа якого становить 1559,73 м2, кiлькiсть квартир -
l08 шт.
На прибулинковiй територii розмiпry сться l спортивний майданчик
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудпнково[ територ[i:

Пiд час проведення огляду житлового булинц Ns 40-Д по просп..Оболонському

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнiх та

BнyTpimнix cTiH, стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи цо, гвп, хвп,
каналiзацii, лiфтiв, електрообладнання спортивного майданчика та прилеглоi

територll.
и цьо виявлено:

ПримВисновок про технiчний стан
елемента дикон бцllNs з/

В задовiльно cTaHrндамент
Потребують поточного ремонту

Фасад2

Потребl+оть поточного ремонту
СтiниJ

Потребують поточного ремонту
eMl иоГерметизованi стики

Потребуе поточного ремонтуПiдлога5

Потребус поточного ремонтуПокрiвля
6

Потребують поточного ремонтуВодостоки
1

монпСходов1 кJIlтки, сходов18

Караульна Н.П.
(П.I.Б. майстра)

1

(фарбування)

4

поточного



маршl

9 Ба,ткони, лоджii, ганки Ганки потребують поточною
ремонту

10 Смiтгепроводи (клапапи, стовбури,
шибери)

Законсервованi, потребують
поточного ремонту

11
Смiтгезбiрнi камери

]цqлопровiд)
в наявностi

l2 Потребуlоть замiни

13 Щверi В задовiльному cTaHi

14 Вхiднi групи Потребують поточного ремонту

l5 Козирки вхiдних груп Потребують поточЕого ремонту

16
Електрообладнання (щитова, мержi,
будинкове освiтлення)

Потребус капiта.,rьного ремонту

l7 Лiфти (машиннi примiщепня, дверi
машинних примiщень) Працюють в паспортному режимi

l8 Системи центрального опа.,lення
19 системи га ячого водопостачанIUl

Системи холодного водопостачанЕJI
кана.пiзацii Потребlтоть поточного ремонту

2l Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове покритгя)

В задовiльному cTaHi

22 Спортивний майданчик (обладнання
спортивного майдаr.шка)

Потребуе ремонту та доукомплекту-

висвовки koMicii: технiчний стан
40-А, спортивного майданчика - з

житлового будинку по проспекту Оболонському,
адовiльний. Житловий будинок придатний до

експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод 2020-202l року.
(оцiнка технiчного cтa}ry, висновок пFю го до екс'rтлуатацii житлового

булинку у наступ перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер

Члени KoMicii: засryпник начсuIьника ОД-502

майстер т/д

\

Рика_тrо Н.В.

опельнух О.М.

Караульна Н.П.

.Щ,ата огrrяду < 19 >> жовтня 2020 р

BiKHa

Потребують поточного ремонту
Потребують поточного ремонту

20

ваннJI lгровими елементами

Е

I
н

Ву ю,ч


