лкт

загального огляду житлового будинку,
розтlrшованоrо за адресою: просп. Оболонському, 16 (пiд'iЪли

М

1-4,

М

9-

11)

_Троцька Л.В._
(П.I.Б, майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обсJryговування

житлового фонду Оболонського району м. Кисва>,

од-502

(назва виконавця послуг)

у

пiдпи салися, комiсiя
складi: головного iнженера
iнженера Рикало Н.В,, майстра Троцькоi Л.В.

Ми, що нижче

Костюченка €.О.,
з

25.04.2022р. по

(дата llочатку

огляду)

25,04.2022р.
(дата завершення ог:rяду)

провеJIа огляд житлового будинку за адресою: про сп. оболонський
| встановила таке:

Житловий будинок, загальна площа якого становить

кiльк icTb квартир

На

"Wогkауt".

-

16

16125,7M2

256шт.

прибулинковiй територiТ розмiп{уеться спортивний майданчик
(перелiк елементiв благоустрою)

l. Технiчний стан жплого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огJчяду житлового
булинку N9

на просп. Оболонському комiсiя

та

перевiрила

стан

lб

нес)п{их

огородх(ув€uIьних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi cTiH, стикiв,
покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи ЦО, ГВП, ХВП, кана_lriзаuii, лiфти,
елек,t рообладнанtu та прилег,ту територiю.
11ри l,цьому виJIвлено:

Ng

зlп

Найменуванняелемента

(конструкчii)булинку

l

]

1

)

Фундамент
Фасади
I

_)

Стiни

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii)
булинку
Потребуе поточного ремонту
вiдмостка)
Потребують капiта,rьного
ремонту
Потребутоть капiтального
ремонту

I

Примiтка

l

згlдно з
термiнами
ефективноi
експлуатацii
згlдно з
термiнами
ефективноi
експлуатацiТ

4

Герметизованi стики

5

Пiдлога

Потребутоть ремонту oKpeMi
квартири
Потребуе капiтального

термiнами
ефективноi
експлуатацii

ремонту
6
7

8

згlдно з

Покрiвля
Водостоки

В задовiльному cTaHi
Потребують капiтального
ремонту

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують капiтального
ремонту

I

згrдно з

термiнами
ефективноi
експлуатацii
згlдно з
термiнами
ефективноТ

експлуатацii
9

Ба..,rкони, лоджii, ганки

l0

Смiттепроводи

l1

Смiттезбiрнi камери

12

Потребують поточного
ремонту
Законсервовано (потребують
ремонту)
Потребують поточного
ремонту
Потребують замiни

I

(клаrrани.

стовбури, шибери)

(волопровiл)
BiKHa

згlдно з

термiнами
ефективноТ

експлуатацii

I

1_1

l]Bepi

14

Вхiднi групи

15

Козирки вхiдних груп

16

Електрообладнання

У пiд'iздах

Jф l -4 вхiд в
технiчне пiдпiлля та
смiттезбiрник бiля пiд'iЪду
ЛЪ 2 потребl+оть замiни
Потребутоть поточного

ремонту
Потребують поточного
ремонту
Потребуе капiтального
ремонту

(щитова, мережi. будинкове
освiтлентrя)
17

Лiфти (машиннi
ПРИIttlЩеЕНЯl' ДВеРr МаШИНIlИХ

l8
19
I

20

I]

мlщень

l

Працюють в паспортному
режимi.

Системи центральЕого

Потребу.rоть поточного

опаJIеншI

ремонry
Потребують поточного

Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного

I

п

Molt

ть поточного

I

згlдно з
термiнами
ефективноТ
експлуатацii

2l

водопостачання l
каналiзацii
Прибулинкова територiя

ремонту
Потребутоть капiтального
ремонту (асфальryванrrя)
пiшохiднi дорiжки у дворi та
по пр. Оболонському

(благоустрiй, асфапьтове
покриття)

Впсновки KoMicii: технiчний стан

згlдно з
термiнами
ефективноТ
експлуатацii

житлового

булинку
на просп. Оболонському, lб
задовiльний. Житловий булинок придатний
до ексшryатацii у весняно-лiтнiй перiод 2022 року.

-

(оцiнка технi.лrого стану, висновок про гото
булинку у насryпний

lcтb до експлуатацll жилого

Голова Koмicii: головний iнженер

Костюченко е.о.

tIлени KoMicii: iнженер

Рикало Н.В.

майстер:

Троuька Л.В.

.Щата

огляду <25> квiтня 2022р.

