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Ill)оl]ела огляд /(итлоВого будинкУ За адРес{}lо просп. оболонський. l 5-А

l . ЖитловиЙ булинок, загальна площа якого становить 45 l 6,60 кв. м, кiлькiсть

квартир-ll7штук.
I la прибулинковiй територ iT розмiщуються

1перелiк елементiв блаl оустрою)

N1)

2. Технiчний стан житлового будинку та його пр
Пiд час проведення огляду житлового булинку JФ

комiсiя перевiрила стан несучих та огородж\,валь

BtlvTpirtlHi стiни. стики. покрiвлю. пiдлогу. BiKrta. д

каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дLгячий
rсllиr tlрiю.
I lри uьому виявлено:

ибудинковоi територiТ:
l5-A на просп. Оболонському
них конструкцiй. зовнiшнi та

Bepi. системи ЦО, ГВП, ХВП,
майданчик та прилеглу

Найменування елемента Висновок про технiчний стан Примiтка

(конс кцii) б дин елемента ( конс кцiТ) б динк

l Фу,ндаменти

п-|

]
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tiадасq)

Стiни Потребуюr l, поточного ремонту

В задовiлыlсlму cTaHi

В задовiлы r,lMy cTaHi

изацlя стикlв п еб ють поточного емон

( назва t}иконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у склалi: головного iнженер Багiнськоi М.С..
irr;KeHepa I категорii Чувiлкiноi Л.М.. ,майстра техдiльницi Наконечноi Г.В.

l l]стаllовила таке:
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_\ Пiдлога

I lокрiв;rя

Водостоки

сходовi клiтки, сходовi
маршi

Ба,tкони, лdджii. ганки
( о г()род;{{ен ня балконiв i
лол;кiй )

потребус п()точного ремонту в
тамб
g збд6з|л6lrr rMy cTaHi

Потребуютi, ремонту

потребують поточного ремонту

В задовiлы 1,1My cтaнi
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Il См iттезбiрнi камери
( водоп овiд )

BiKHa1]

l()

l8

l_-] flBepi

l-+ Вхiлнi групи

I5 Козирки вхiдних груп

7

E;tc ктрообладнання
(lllи гова. мережi. будинкове
ocBi глення )

Системи центраJIьного

С'истеми гаря чого
волопостачання
Системи холодного
водопостачання i

каналiзацiт
П рибули н кова територiя
1 б:lаtrlустрiй. асфальтове
lI()li и,пя )

[итячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)
Спортивнi майданчики
( ()б_ lа.1llаIl ня спортивних
r,taii,litttчи KiB )
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Сходовi клiтини потребують
капiтального ремонту..До

В задовiльному cTaнi

Потребуюl l, поточного ремонту

потребус вiлновлення

замiнено на пластиковi.в

2 п.виконанtr ]020

задовlльноNl стан l

водопостаti,1tI ня

В задовiльному cTaHi

Прачюють в паспортному режимi

Потребус ремонту

В задовiлыttlму cTaнi

Лiфти (машиннi примiщення,

потребус l l()точного ремонту

две l машинtlих п имlщень
потребують поточного ремонту

потребують поточного ремонту
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овки Koмicii: технiчний стан житлового бч кY на пDосп. онському.lJ иcll
li-A. - задовiльний. Житловий бчдинок поилатнии до експлчатаul l в веснянии
lle l() ]()] l

(оцiнка rехнiчного стану. Rисновок tll]o г(),ll,lttlicTb ло експлуатацiТ жилого
булинку у наступниii перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-503 Багiнська М.С.

Члеtl и ко

lttнctle Чувiлкiна Л.М.

Май Наконечна Г.Н.

liara ог;rяду 06.04.202 l року
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