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по

провела огляд житловоr,о булинку за адресою: просп. Оболонськпй. l8-A
l встановиjIа ,гаке:
1. жrгловий будинок, заг:шьна rrлоща якого стаЕовить 6'l'7З,90 м2, кiлькiсть
квартир * 12бпrг.

2, на прибулинковiй територii розмiщусться 1 дrгячий та 1 спортивний
майданчик.

(lrepe",riK e;relleHTiB благоустрою)

2.

Технiчний стан жптлового будинку та його прибудинковоi терпторii:

Пiд час проведеRня огляду житлового булинку ЛЪ l8-A
на просп. Оболонському комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувrlльних

конструкчiй, зовнiшнiх та Bry-r,piпlнix cTill, стикiв, покрiвлi. пiдлоги, BiKoH, дверей.
системи ЦО, ГВП, ХВП, каныriзачii, лiфтiв, елекгрообладнанrrя, дитячi, ди,гячий та
спорr ивний майданчик. та прилег-lу територiю.
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Потребутоть капiтального

1

7

1]

Сходовi к.ltiтки, сходовi
маршi
1

I

ремон,гу

згrдIIо
TepMiHy

Потребукlть капiта.ltьного
ремонту

TepMiHy

ефекгивноi
експлуатацii
згlдно
ефекгивноi

9

10

1l

лоджii, ганки
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Вхiлнi групи
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Козирки вхi;lних грчп
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Елекгрообладнання
(щrгова, мережi,
будиttкове освiтлення)
Лiфти (лrашиннi
llримiщенtlя. дверi
машIlнних примiщень)
Системи центр:цьного
опалення
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В задовiльному cTaHi

Ба.,,Iкони,

Не використовуються,
заблоковано
в наявностi

Потребують поточного ремонту
(металевi решiтки)
Потребують замiни (на сходових
клiтинах)

В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi

згlдно
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ефекгивноТ
експлуатаtliТ

Потребус поточIIого ремонry
Працюють в паспортному режимi
Потребують капiтального
ремонту

згlдно
TepMiHy

Системи гарячого

Потребують капiтального

водоIIостачання
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експлуатацii
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ремоIr.ry
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Системи холодного
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ремоlfry
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Прибудинкова терrгорй
(благоустрiй, асфа.пьтове
покрrггя)

Потребуе капiтального ремонry

Спортивний майданчик
(обладнангlя дитячих
майданчикiв)

!итячий -

в задовiльному cTaHi,
спортивний потребус замiни
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