
_Троцька Л.В._
(П.I.Б. майстра)
КП <Керуrоча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Киева>,
о -502

(назва виконавця послlт)
Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера

Костюченка С.О., iнженера Рикало Н.В., майстра ТроцькоТ Л.В.

s02.09.2022o. по 02.09.2022о.
(дата початку огляду) (лата завершення огляду)

провели огляд житлового будинку за адресою: просп. оболонський l6-8
l встановили таке:

Житловий будинок, загuulьна площа якого стаЕовить 9З94,5 м2 кiлькiсть
квартир- 180шт.

на прибудинковiй територii не розмiulуються irровl елементи.
(перелiк елементiв благоустрою)

1. Технiчнпй стан житлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 16-В

на просп. Оболонському комiсiя перевiрила стан несучих
та огороджувzulьних конструкцiй, зовнiшнiх та внутрiшнiх cTiH, стикiвt
покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфтiв,
електрообладнан ня та прилеглу територiю.
п и цьо виявлено:
Ns
зlл

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii)
булинку

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльно мч cтaнl
2 Фасади Потребують поточного

ремонту (фарбування)
_, Стiни Потребують

ремонту
поточного

4 Герметизованi стики В задовiльному cTaHi

5 Пiдлога Потребуе поточного ремонту

6 Покрiвля Потребус поточного ремонту
7 Водостоки Потребують

ремонту
поточного

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують
peMoHJy

капlт,lльного ззгlдно
термiнами

Акт
загаJIьного огляду жилого будинку,

розташовапого за адрФсою: просп. Оболонському, 1б-В



ефективноТ
експлуатацii

9 Балкони, лоджii, ганки Потребують
ремонту

поточного

l0 Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Законсервовано (потребують
поточного ремонту)

1l Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

Потребl.rоть fl оточного
ремонту.

\2 Потребують замiни згlдно з
термiнами
ефективноi
експлуатацi'i

lз Щверi Смiттезбiрник - у пiд'iЪдi Nl З

потребуе встановлення
|4 Вхiднi групи Потребl,rоть

ремонту
поточного

l5 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

16 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

Потребус
ремонту

капlтального згlдно з
термiнами
ефективноi
експлуатацii

|7 Лiфти (машиннi
примiщення, дверi машинних
примiщень)

Працюють в паспортному
режимi.
3п внаслiдок вандальних дiй
невiдомих осiб лiфт потребуе
ремонту

18 Системи
опЕLпеннjI

центрirльного Потребують
ремонту

кап lтмьного згlдно з
термiнами
ефективноТ
експлуатацii

19 Системи гарячого
водопостачаншI

Потребlтоть капiта,ч ь н ого

ремонту

згlдно з
термiна:r.rи
ефективноТ
експлуатачiТ

20 Системи холодного
водопостачаннJl i
каналiзацii

Потребують капiTa"lьного

ремонту

згlдно з
термiнами
ефективноi
експлуатацii

2\ Прибудинкова
(благоустрiй,
покритгя)

територlя
асфальтове

згlдно з
термiнами
ефективноi
експлуатацii

покриття
капiтального

BiKHa

Асфальтове
потребуе
ремонту



на просп. Оболонському, l6-B - задовiльн
до екс атацii в осiнньо-зимовий перiод 2

(оцiнка технi.пrого стaшу. висновок про lcTb до експлуатацl1 жилого
булинку у наступни од)

Висновки Koмici[: технiчний

Голова Koмicii: головний iнженер
Члени KoMicii: iнженер

майстер:

,.Щата огляду <02> вересня 2022р.

житлового будинку
Житловий будинок придатний
-2023 poKiB.

Костюч
Рика,rо

о С.о.
н

Троцька л.в.


