лкт

загальпого огляду хýплого будlrшку,
розташовапого за адрсою: просп. Оболопському, 1&Б

_Вiльна дiльнпця_

(П.I.Б. майстра)
КП <Керуюча компанiя з обслуговуваIIня
житлового фонду Оболонського району м. Кисва>,

од_502

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче

пiдписалися, комiсiя у сшlадi: заступника начальника
Попельнух О.М., iнженера Рика.по Н.В., майстра ТроцъкоiЛ.В.

по

з 27 .09.202lp.
(дата початку огляду)

28.09.2021р.
(дата завсршеншI оглялу)

провела огJuIд житлового булинку за адресою: просп. Оболопськцй. 18-Б
i встановила таке:
l. Житловий булинок, загальна шIоща якого стilновить 6099,б м2, KiльKicTb квартир
- 126шт.
На
1 дlтгячий майдаrтчик
динковiй
(перелiк елсментiв
)
2. Технiчний стан жптлового булпнlсу та його прпбулппковоi терпторii:
проведеншI огjIяду жи:глового
18-Б

Пiд час

бушнку Ng

по просп. Оболонському комiсiя перевiрила стан нес)чих та огородкувчlльних
коIIструIщiй, зовнiшнiх та вrгугрiшнiх cTiH, сгикiв, покрiвrri, пiдlоги, BiKoH, дверей,
системи ЦО, ГВП, ХВП, канаrriзацii, лiфтiв, елекгрообладIанЕя, дrгячий
майданчик та прилегJry територiю.
виJIвлено:

1

Найменування елемента
(конструкцii) будинку
Фундамеrrт

Висновок про технiчний стан
елемента (консгрукцr0 будинlсу
В задовiльному qганi

2

Фасад

В задовiльному cTaHi

J
4

a

Стiни
Герметизованi стики

В задовiльЕому cTaHi

5

Пiд.пога

6
7

Покрiвля
Водостоlс,t

Потребус поточного ремоЕry
Псrгребус поточного ремоЕry
Потребують lапiтапьпого
ремоЕry

Ns
з/п

8

9

10

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Балкони, лоджiь ганки
(огородження бшlконiв i

ц9дх{й)
Смiтгепроводи (кrrапани,

Примiтка

Псrгребують поточного ремонту

згiдlо
TepMiкy
ефеlсгивноТ

ексшrуатацii
Псrгребують капiта.тlьного

згiдrо

ремоЕry

TepMiнy

В задовiльному cTmri
Не

ефекшвноi
ексгшlуатацii

l2

стовбури, шибери)
Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)
BiKHa

13

,Щверi

|4

Вхiднi групи

15

Козирки вхiдних груп
Елекrрообладнанrrя
(щитова, мережi,
будинкове освiтленrrя)
Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних примiщень)
Системи центраJIьного

11

16

t7

l8

19

20

2|

заблоковано
в наявностi

Потребують поточного ремонту
(мсгаlrевi решiтси)
Псrгребують замiни (на сходових
шriтинах)
Потребуе поточного ремо}rry
Потребуе пOточного ремоЕry

оп€tленЕя

Праlцоють в паспортному
рехсимi, а.пе потребують
додаткового технiчного огJIяду
Потребують капiтапьного
ремоЕry

Системи гарячого
водопостачання

Потребують капiтапьного
ремоЕту

Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii
Прибулинкова терlа,горiя
(благоустрiй, асфшlьтове

ексшryатацii
згiдно
TepMiHy
ефекгивноТ

Потребують капiтапьного
peMotITy

TepMiHy

Потребуе капiтального ремонту

ефекгивноi
експлуатацii
згiдно

Потребуе замiни

,Щитячий майданчик

TepMiHy
ефекгивноТ

експлуатацii
згiдно

покри,ггя)
22

згlдно

(обладнання дитячих
майданчикiв)

TepMiHy

ефекгивноi
експлуатацiТ
згiдно
TepMiHy

ефекгивноi
експrryатацiТ

Висновки KoMicii:

по просп. Оболонському,

технiчний стан
ll(итлового булинку
18-Б - задовiльний. Жlтгловий будинок придатний до

ексшIуатацii в осiнньо-зимовий перiод 202ll2022poKy
(оцiнка технiчного стаIIу, висновок про готовнiсть до ексшryатацiТ жилого
булинку у насryпний
Голова KoMiciT: заступник начаJIьника
Члени KoMicii: iнженер
майстер техдiльницi
Дата огJIяду <28> вересня2O2tр.

Попельrryх О.М.
Рикало Н.В.
Троцька Л.В.

