
загального o."}of, ;r,"о.о будинку,
розташованого за адресою: просп. Оболонському, 18-Б

_Вiльна дiльниця_
(П.I.Б. майстра)
КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Кисва>,
од_502

(назва виконавця послуг)
Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у сrотадi: головного

Костюченка е.О., iнженера Рикало Н.В., майстра Трочькоi Л.В.
з 08.09.2022р. по 08.09.2022р.

1. Житловий булинок, загzulьна площа якого становить 6099,6 м', кiлькiсть квартир
- l2бшrг.

На прибудинковiй терrгорii розмiцуеться 1 дитячий майданчик

2.техпiчнпй",""*,,,'оlХlОо'ffi ;],Ш;Чfff l?;ffi :]"",оiтериторiт:
Пiд час проведення огляду житлового будинку ЛЬ 18-Б

по просп. Оболонському комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувttльних
конструкчiй, зовнiшнiх та внутрiшнiх cTiH, стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей,
системи ЩО, ГВП, ХВП, каналiзацii', лiфтiв, елекгрообладнання, дитячий
майданчик та прилеглу терлггорiю.
п и цьом виявлеIlо:

lнженера

Ns
з/п

Найменування елемеЕта
(конструкцiТ) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Примi,гка

1 Фундамент В задовiльному cTaHi

Фасад В задовiльному cTaHi

J Стiни В задовiльному cTaHi
Потребують поточного ремонту
oKpeMi квартири

4 Герметизованi стики

5 е поточного ремонту
Потребус поточного ремонту
По,гребу

Покрiвля6

згlдно
TepMiHy
ефеrгивноi
експлуатацii

Потребlтоть капiта,rьного

ремонту
Водостоки

згlдно
TepMiHy
ефекгивноТ
експлуатацii

Сходовi юriтки, сходовi
маршi

8

Ба,,rкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)

9 В задовiльному cTaHi

Не використовуються,
заблоковано

10

(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд житлового булинку за адресою: просп. Оболонський. l8-Б
i встановила таке:

I

Потребують капiтального

ремонту

I

2

Пiд:rога

,7



водо вlд

Потребус замiни

Висновки KoMici[: технiчний
по просп. Оболонському, 18-Б - задов
до експлуатацiТ в осiнньо-зимовий перiол 023 poKiB,

(очiнка технiчного cTalry, висновок
булинку у на

Голова KoMiciT: головний iнженер
Члени KoMicii: iнженер

майстер техдiльницi

лового булинку
будинок придатний

плуатацiТ жилого

остюченко €.о,
ика,то Н.В.

l2 Riкна Потребують поточного ремонту
(металевi решiтки)

згlдно
TepMiHy
ефекгивноi
експлуатацiI

!Bepi13 [Iотребують замiни (на сходових
клiтинах)

Потребус поточного ремоrrry14 Вхiлнi групи

Потребус поточного ремонтуКозирки вхiдних груп15

Псrгребус поточного ремо}rryЕлекгрообладнання
(щитова, мережi,
будинкове освiтлення)

Працюють в паспортному режимiЛiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних примiщень)

1,7

згlдно
TepMiHy
ефекгивноi
експлуатачii

Потребукrть капiта.rьного

ремоIrry
18 Системи центрального

опчLтення

згlдно
TepMiHy
ефекгивноi
експлуатацii

Системи гарячого
водопостачання

згlдно
TepMirry
ефеп,ивноi
експлуатацii

Потребують капiтального
ремонry

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

Потребуе капiтального ремонтуПрибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покрrггя)

згlдно
TepMiHy
ефекгивноi
експлуатацii

2|

flитячий майданчик
(обладнання дитячих
майданчикiв)

згlдно
TepMiHy
ефекгивноi
експлуатацii

.Щата огляду к08> вересня 2022р

1'poubKa Л.В.

16

[Iотребують капiта.,rьного

ремоFту
19

22



лкт
загальпого огляду жптлового булинку,

розташованого за адресою: просп. Оболонському, 18-А

_Вiльна дiльниця_
(П.I.Б. майстра)
КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Кисва>>,

од-502
(назва виконавця послуг)
Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного

Костюченка е.О., iнженера Рикало Н.В., майстра Трочькоi Л.В.
з 08.09.2022р. по 08.09.Д22р.

(дата початку огляду) (дата завершення ог.rrяду)

провела огляд житлового будинку за адресою: просп. оболонськпй. l8-A
l встанови"ца таке:

1. жrттловий будинок, загальна площа якого становить 6773,90 м2, кiлькiсть
квартир - 126пrг.
на прибудинковiй терlтгорii розмiщусться l дrгячий та l спортивний
маЙданчик.

(перелiк елементiв благоустрою)
2. Технiчний стан житловоrо будинку та його прпбудпнковоТ територii:

Пiд час проведення огляду житлового булинку Л9 l8-A
на просп. Оболонському комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувzlльних
конструкчiй, зовнiшнiх та внутрiшнiх cTiH, стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей.
системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфтiв, елекгрообладнанrrя, дитячi, дитячий та
спортивний майданчик. та прилеглу територiю.
п и цьо виявлено:

iнженера

Ns
з/п

Найменування елемеЕта
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчii) булинку

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фаса/Iи В задовiльному cTaHi

3 Стiни В задовiльному cTaHi

4 Герметизованi стики Потребують поточного ремонту
oKpeMi квартири

5 Пiдлога В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля Потребуе поточного ремонту
,7 Водостоки згlдно

TepMiHy
ефекгивноi
експлуатацiТ

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують капiтального
ремон-ry

згlдно
TepMiHy
ефекгивноi
експлуатацii

Потребl.rоть капiтального

р9моrry



(огородження балконiв i
лоджlи

Висповки KoMicii: техяiчний стан житлового булинку
по просп. Оболонському, l8-A - задовiльний. Житловий булинок придатний
до екс[луатацiТ в осiнньо-зимовий перiол 2022-202З oкlB

(очiнка технiчного стану, висновок про гото до експлуатацii жилого
булин

Голова KoMicif: головний iнженер
Члени KoMicii: iнженер

майстер техдiльницi
,Щата ог.тrяду <08> вересня 2022р.

ку у насryпний.
,,'(-| r'

lo
Кitстюченко €.о.
РикЬо Н.В.

I

Tpo}rbKa Л.В.

l0 Смiтгепроводи (к.папани,
сговбури, шибери)

Не використовуються,
заблоковано

Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

в rtаявrlостi

l2 BiKHa Потребують поточного ремонту
(MeTMeBi решiтки)

13 lBepi Потребують замiни (на сходових
к.lliтинах)

згrдно
TepMiHy
ефекгивноi
експлуатацiТ

Вхiднi групиl4 В задовiльному cTaHi
l5 Козирки вхiднлтх груп В задовiльному cTaHi

lб Елеюрообладнання
(щитова. мережi,
будинкове освiтлення)

Потребус поточного ремонту

17 Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних примiщень)

Праrцоють в паспортному режимi

18 Системи центрального
оп:tJ,,Iення

Потребують капiтального

ремоЕry
згlдно
TepMiHy
ефекгивноi
експлуатацii

Системи гарячого
водопостачання

l9 Потребують капiта,rьного

ремоl{ry
згlдно
TepMiHy
ефекгивноТ
експлуатацii

Системи холодного
водопостачан}ш i
кана.пiзацii

20 l Iотребують капiта.lIьного

ремоЕry
згlдно
TepMiHy
ефекгивноi
експлуатацii

Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа.lьтове
покрrггя)

Потребус капiтального ремонту згlдно
TepMiHy
ефекгивноТ
експлуатацii

22 Спортивний майданчик
(обладнанrrя дитячих
майданчикiв)

!лlтячпй - в задовiльному cTaHi,
спортивний потребу€ замiни

згtдно
TepMiHy
ефекгивноi
експлуатацii

l1

2|


