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Ми. шо нижче пiдписшIися, комlсlя у склад l: головного l н jкeHep а Багiнськоi м.с
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(.,taTa ||очатку оглялу)

На пр

провела огляд житлового будинку за адресою:

i встагrовила такс

zKtt l -.ttlBиii б1,;rиrrок. загаJlьна ллоша якого с;:lновить ,15 l6.00 кв. м, кiлькlсть

кварl ир ll7 rrrryK.

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi тершторii:

lli,t .rac llроведеtitlя огляду жит;ового булинку Ns l5-Б на проСП,.Об""*:I:li
кilrtiсiяrrеревiри.;lасТаннесУчихтаоГороджуВаJIЬнихконстрУкцlЙ.'зоВнtшнlта
Brrl,rpimHi стiни, стики, по*Дrп., пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо' гвп, хвп,

каналiзацii. лiфти, електрообладнання та прилеглу о

При цьому виявлено:

ибули н ковiй територll розм l щуються
( перел iK елементiв благоустрою)

Bt-tcHoBoK ti;)O тсхнlчнии стан | 
Примiт

lKorrcTpyKrrii )б динк елемента ( к()нс кцl l б дин

Фу ндамен,ги

Фасади В задовiльн,эму cTaHl
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l Стiни В задовiльному cTaHi

Герметизацtя стикtв В задовlлr,, ",му cTaHl

t lI.I.1l. MaticTpa;

КГl "Керуюча компанiя з обслуговування
7{иl,лового фонлу Оболонського району ц, (дt, tra>>,

07.04.202l
(дата завершення огляду)

просп. оболонський. l 5-Б

Haii iveltl,Batt llя елемента

В задовiльному cTaHi
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П iдл ога

П о крiвля

Bo.,locTo ки

N Схtlдовi к"rriтки. сходовi
ма llшl

Бал кони. лоджii, ганки
( ()l ()l](),,t]*(сllllя ба,rконiв i

, ttl. t;ltiй )

l() Слriттспроводи ( клапани.
с,trlвбури. шибери)

Il С м iттсзбiрнi камери
(воjtоп вiд)

В задовiлыt,rму cTaHi
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!Bepi

Вхiлнi групи

Ел е ктрообладнання
(щитова. мережi. будинкове
освiтлення )

Л iфти ( машиннi примiшення,
,Iltc l jllalll l| н них п имlшень

С истем и центрального
()Illlлення

Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачання i
кана,riзацii
Прибулинкова територlя
1 б.;rагоустрiй. асфальтове
ll()криття )

/lиlячi майданчики
( ()бладнаtlttя дитячих
лtай-tанчикiв)

Спортивнi майданчики
( об-rаднаtt ня спортивних
lr:rii-ratlчtrKiB )

l) Ко,lирки вхiдних груп
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В задовiльному cTaHi

Потребуютr, поточного ремонту

проведено ), 2020 р.
В задовiлыr,lму cTaHi

В задовiлыt,lму cTaHi
(завантажувальнi клапани
Зава Hi 19.03.2020
В задовiльному cTaHi

потребують замiни

В задовiльному cTaHi

Потребуе I ]{ )точного ремонту

В задовiлыlrэму cTaHi

потребуе поточного ремонту

Працюють l] паспортному режимt

потребують поточного ремонту

потребую,r r, ltоточного ремонту

потребуюr r, поточного ремонту

В задовiльному cTaHi

l] BiKHa

]l

Сходовi клiтини потребують
капiтальноt,о ремонту..Що 2.п



Ilисllовки koMicii: технtчний стан житлового l)удинку на прос п. Оболонськомr\,.

l5-Б - заловlльнии Житловий бyдинок поидатний до сплуатацll в нянии

l rеDiод ]0] l року
{oltiHKa технiчного стану. висновок про готовнiсть до експлуатац ll жилого

булинку у наступний перiол)

I 
't,lлсttlа KoMicii: головний iнженер ОД-50j _ агiнська М.С.

Член и ко

lH;Kert Чувiлкiна Л.М.

Май ст наконечна Г.в

/[ата оглялу 07.04.202 l
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