загального o.,rf# rrn,"o.o будпвку,
розташованого за адресою: просп. Оболонському, l8-Б

_Вiльпа дiльt|пця_

(ГI.I.Б. майстра)
КП <Керуюча компанiя з обслуговування

жllтлового фонлу Оболонського райоку м. Кисва>,

од-502

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче

пiдписа,,Iися, комiсiя у складi: головного itlженера
Коfiюченка С.О.. iнженера Рика,rо Н.В., майстра ТроцькоТ Л.В.
02.05.2022о
з 02.05.2022р. по
(даr,а
(дата початку огJlяду)
завершення ог,rяду)

Ilровела огляд житлового будинку за адресою: просп. обо;rонський 18-Б
i встановила таке:
1. Жrгловий будинок, загlшьна площа якого становпть 6099,6 м', кiлькiсть квартир
126шт.
lJa приб улинковiй територii розмiщуеться l дитячий майданчик
(перелiк елементiв благоустрою)
2. Технiчний стап жптлового булинку та його прпбудинковоi територii:

-

Пiд

час провелення огJlяду житлового булинку ЛГq

l8-Б

по просп, Оболонському комiсй перевiрила стан несучих та огороджув.lльних

KoHcTpyKrriй. зовнiшнiх та внутрiшнiх cTiH. стикiв. покрiвлi. пiдгlоги. BiKoH. лверей.
системи I{O, ГВП. ХВП, кана,riзацii, лiфтiв, елекгрообладнання, дитячий
уайданчик та прилеглу територiю.
lI и цьо вияI}jIеIlо:
Висновок про технiчний стан
Найменування елемента
Примiтка
м
елемента ( KoHcTpyKuii) будинку
зltl ( конструкцii) будинц
Фунламент
В задовiльному cTaHi
1

1

Фаса.,t

В задовiльному cTaHi

J

Стiни
Гермсгизованi стики

В задовiльному cTaHi
Потребують поточного ремонry
oKpeMi квартири
ll
ус IIоточного ремонту
Потребус поточного ремоrrry
Потребують капiта"п ьного

згlдно

ремонту

TepMiHv

4

6
,7

t,

9

10

IIiдrога
Покрiвля
Водостоки

Сходовi к.ltiтки, cxo:loBi
маршi

Потребують капiтал ьного
ремонту

Балкони, лоджii. ганки
(огородження балконiв i
лоджiй
Смiттепроводи (клапани.

l} задовiльному cTaHi

Не вцкористовуються,

ефекгивноi
експлуатацii
згlдно
TepMiHy
ефеrгивноТ

rcксплуатацii

1l

Смiттезбiрнi камери

12

(водопровiл)
BiKHa

lз

!Bepi

В нмвнос,гi
Потребують поточного ремонту
(металевi решiтки)
Потребують замiни (на сходових

згlлно

к.lIiтинах)

TepMiHy

ефекгивноi
експлуат,аuii

14

Вхiлнi групи

Потребус поточного ремоrгry

15

Козирки вхiдних груп
Елекlрообладнання
(щrтгова, мережi,
будинкове освiтлення)
Лiфr,и (маIлиннi
tlримiщенrtя. лверi
!чrашинних примiщень)
Системи центрzшьного
опаленlur

Потребуе поточного ремоrrгу
Потребуе поточного ремонту

Працюють в паспортному
режимi, a,re потребують
лодаткового технiчного огляду
Потребую,гь капiтального
ремонту

l9

Сиgтеми гарячого
водопостачання

Потребують капiтального
ремонту

20

Системи холодного
водопостачання i

Потребують капiтального
ремонту

lб
17

18

каналiзацiТ
2|

Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покрmтя)

Потребуе капiта,tьного ремонту

22

.Щrгячий майданчик
(обладнання дитячих
маЙданчикiв)

I1отребуе замiни

cl,afI
технlч}lии
KoMlcll:
Ilвсновки
по просп. Оболонському, l8-Б - задовl",Iь

ло експлуатацii у веснянtьлiтrriй перiол 20
(оцiнка технiчного стану. висновок пр
ll
булинку у н
Голова KoMicii: головний iнженер
Члени KoMicii: iнженер
майстер техдiл ьницi

7'{ата

огляду <02> травrrя 2022р

згtдно
TepMiHy
ефекгивноi
експлуатацiТ
згlдно
TepMiHy
ефекгивноТ
експлуатацiТ
згlдно
TepMiHy
ефеюивноТ
експлуатацii
згlдно
TepMiHy
ефекгивноi
експлуатацii
згlдно
TepMiHy
ефекгивноТ
експлуаr,ацii

житлового
булинку
Житловий булинок придатний

внigгь до екс луатацll жилого
lt перiол)
ченко С.о.
к
ало H.IJ
potlbKa л.в.

