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загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: пл.Оболонська,
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Вiлыlа дiльнпця
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Костюченка е.О., iнженера l-i категорii Рикшrо Н.В., майстра Трочькоi Л.В.
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tочатку огляду)

(лата завершенrrя оt,:rялу)

IlFl:lвела огляд жиJого будинку за адресою:площа оболонська, l
i встановила таке:

l.

Житловий будинок, загальна площа якого становить 13585,74кв, м,
кi.цькiсть квартир - 252шryк.
На lrрибулинковiй територii розмiпtуеться l дитячий майданчик
(
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гrе.тiк

елементiв благоустрою)

2. 'I]ехнiчний cTall жплого булинку та його прибудинковоi територii:
lliд час проведення огляду жилого булинку Ns 1 по пл. Оболонськiй
коrlliсiя гrеревiрила стан несучих та огороджувшIьних конструкuiЙ, зовнiшнi
та I}HyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
X;}Il. каlrалiзацiТ, пiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики r,a
ilрилеглу територiю.
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Висновок про технiчний стан
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Потребують капiтального
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Балкони, лоджii, ганки
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Вхiднi групи
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Козирки вхiдних груп
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Системи центрirльного

В задовiльному cTaHi

Системи гарячого
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Вlлсновки комiсi[:технiчний стан

житлового булинку

по

площi
зад овiльний. Житловий б удинок
Оболонськiй, 1, дитячого майданчика
пl]идатн}lй до експл уатацll у весняно-лlтнlи перlо 2022 року
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(очiнка техlIiчного стаrгу. висновок прq гото
булинку у наступний

I-олова Koмicii: головний iнженер
Ч,rени KoMiciT: iнженер l -i категорii
маистер
RaTa огляду к19> травня 2022р.
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Костюченко €.о.
Рикало Н.В.
Троuька Л.В.

