
лкт
за гал ьного о глядJr жцтлового IýЕлого булп пку,

розташовацого за едресою: просш. Оболошськоц5r, 22

_Вiльпа дiльппця_
(П.I.Б. майстра)
КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Кшево>,
од_502

начаJIьника

(дата початку огrrяду) (дага заверIпеншt оглядry)

провела огJIяд житлового булинку за адреФю: пIх}сп. Оболонськпй.22
i встановила таке:

1. жtтгловий будинок, заrаJIьна площ& якою ст8IIовить 7655,7 ма; кiлькiсгь
квартир- 108шrг.

2. на прибудинковiй терrтгорii не розмiщуються irpoBi елеlлеrrпr.

(перелiк елемеrrтiв благоустрою) ] :' ! '

2. Технiчпшй стан жптлового булпllltу та його прпбудшшково[терпторiI:
Пiд час проведення огJIяду житлового бушнlсу Ns 22

на просп. Оболонському комiсiя перевiриrrа стан нес}ппr>( та оFоро.цд(ув&льних
конструкцiй, зовнiшнiх та внугрiшнiх cTiH, стикiв, пoKpiBrri, пiдrоrи, BiKoH, дверей,
системи ЦО, ГВПо ХВПо каналiзацii лiфiв, елекгроблалнанЕя, д{тячL сIrоргивнi
майданчики та приJIегJry терrгорiю.

виявлено:
Ng

з/п
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про техпiчштй стан
елемента (коногруrщii) будинrу

Примiтка

Фундамеrгг В задовiльllому cTmri1

2 Фасад В задовЬноф cTaHi, аlrё
потребуе фарбувшrня (графiтi)

J В задовiльному cTaнi

4 Гермсrизованi стики Псrгребуютъ пOточного ремоЕry
olpeMi квартири

5 Пiдлога В задовiльному'сtfiIi '

6 Покрiв.пя
Водостоки Потребують капiтапьного

ремоЕry
згiдно
TTMiHy
ефкгивноi
ексшryатацii

,l

Потребують кшliтаrrьного
ремоЕry

згiдно
тýрмiцу
ефекгивноi
експлуатацii

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

(назва виконавця послуг)
Ми, що нижче пiдписалпсяо комiсiя у скпадi: заступника
Попельнух О.М., iнженера Рика-гlо Н.В., майстра ТроцькоiЛ.В.

Стiни



9 Балконио лоджii, ганки
(огородженrrя ба.тtконiв i
лоджiй)

В задовiльному cTaHi

10 Смiтгепроводи (кпапани,
стовбури, шибери)

Не викориgгов)дOться,
заблоковано

11 Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

в наявностi

|2 BiKHa Погрбуютъ замiни згiдно
TepMiHy
ефекгивноi
ексrшуатацiТ

13 !Bepi В задовiльному cTaHi
l4 Вхiднi групи Потребують поточного ремонту

15 Козирки вхiдних груп

lб Елекгрообладнання
(щитова, мережi,
будинкове освiтлення)

Псгребуе поточного ремоЕry

|7 Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних примiщень)

ПраIцоють в паспортноlrtу режимi

l8 Системи центраJIьного
опilленtUI

Потребують капiтшl ьного

ремоЕry
згlдно
TepMiHy
ефекгивноi
експлуатацiТ

19 Системи гарячого
водопостачання

Потребують капiтального
ремонту

згiдно
TepMiHy
ефекгивноi
експлуатацiТ

20 Системи холодного
водопостачанrrя i
кана-пiзацii

Потребують капiтапьного
ремонту

згiдно
TepMiHy
ефекгивноi
експлуатацiТ

2| Прибудинкова тери,горiя
(благоустрiй, асфа;lьтове
покрrггя)

Потребуе капiта.тrьного ремонту

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового булинку
по просп. Оболонському, 22 - задовiльний. Жи,гловий будинок придатний до
екс плуатацii в ос iнньо-зимовий пер iод 202 | /2022року.

(оцiнка технiчного cTatry, висновок про готовнiсть до експJrуатацiI жиJIого
будинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: заступник начальника
Члени KoMicii: iнженер

майстер техдiльницi

Попельнух О.М.
Рикшrо Н.В.
Троцька Л.В.

!ата огляду <24> вересня202Iр.


