
лкт
весняного огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: просп. Оболонський, 7

Мчндир Н.М.
(П.LП. майстра)

КП <Керlточа компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,

од-503
(назва виконавця послуг)

ми, що нижче пiдписа.ltися комiсiя у складi: головного iнженера Багiнськоi
М.С.iнжене оа I категорii ЧчвiлкiноТ Л.М. .майстра техдiльницi Мундир Н.М,

16.0З.202|о. 16 0З,2021р.
(дата початку огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою:

i встановила таке:

(дата завершення огляду)

просп. оболонський, 7

l. Житловий будинок, загаJIьна площа якого ста}tовить |2216,20 кв. м, кiлькiсть

квартир - 234 шryк.
На прибудинковiй територii розмiщуютьс я -дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жптлового булинку та його прпбудинковоi територii:
Пiд чаС проведення огJIяду житлового булинку ]ф 7 на просп. Оболонському

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувrшьних конструкцiй, зовнiшнi та

внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп, хвп,
каналiзацii, лiфти, електрообладна}Iня, дитячий майданчик та прилеглу

територiю.
При цьому виявлено:

Ns
зlп

Фундаменти В задовiльному cTaHi1

2 В задовiльному cTaHi

J Стiни Потребують поточного ремонту

4 Потребують поточного ремонry

Найменування елемента
(консюукцiТ) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчiТ) булинку

Примiтка

Фасади

Герметизацiя стикiв



потребуе поточного ремонту5 Пiдлога

В задовiльному cTaHi6 Покрiвля

В задовiльному cTaHi7 Водостоки

Сходовi клiтини (|,2,З,4 пiд. до 2-
поверху-2020р)
2-9пов. поточного мо

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

В задовiльному cTaHi9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджlи

Потребують поточного ремонтуСмiттепроводи (клапани,

стовбlри, шибери)
10

водопостачання
1l Смiттезбiрнi камери

Потребують замiни|2 BiKHa

В задовiльному cTaHi!,Bepilз

l4 Вхiднi групи В задовiльному cTaнl

Потребlтоть поточного ремонту15 Козирки вхiдних груп

Електрообладнання
(щитова. мережi. бу.чинкове
освlтлення

16

Лiфти (машиннi примiщення,
дв iщень)машинних п

|7 Прачюють в паспортному режимl

Потребутоть поточного ремонту18 Системи цен,Фального
опалення

Потребlтоть поточного ремонту19 Системи гарячого
водопостачаннJI

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

Потребують поточного ремонту

Потребуе капiтального ремонтуПрибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
по

2l

Потребуе замiни,
доукомплектування

.I|,итячi майданчики
(облалнання дитячих
маиданчикlв

Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
маиданчикlв

l9.03.2020-заварено)

(водопровiд)
Потребуе вiдновлення

потребу€ поточt{ого ремонту

22

2з

)



Висповки KoMicii: технlчнии стан житлового бчдинку на

просп. оболонському, 7 задовlльнии. Житловий бчдинок придатний ло

г

1в весняний перlод 2021 року.
(оцiнка технi.пlого стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого

булинку у паступний перiол)

iнженер ОД-503 Багiнська М.С..

I категорii Чувiлкiна Л.М.

Мундир Н.М.

,I|,aTa огляду lб. 03.2021 р.


