
лкт
загального огляду житлового житловоrо будипку,

розташованого за адресою: просп. Оболонський, 18-Г

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

од-502
(назва виконавrц послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у сrсrадi: головного iнженера
Костюченка €.О., iнженера Рикало Н.В., майстра Троцькоi Л,В.

з 07.09.2022о. по 07.09.2022о.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: просп. Оболонський. 18-Г
l встановила таке:

З. житловий будинок, загальна площа якого становить 6'7 4З,'l0 м2, кiлькiсть
квартир - 126шт.

4. на прибулинковiй територiТ розмiщуеться l спортивний майдаIтчик.
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудпнково'i територ[i:
Пiд час проведенЕя огляду житлового булинку ЛЬ 18-Г

на просп. Оболонському комiсiя перевiрила стан несучих та огороджув.lльних
конструкцiй, зовнiшнiх та вrгутрiшнiх cTiH, стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей,
системи ЦО, ГВП, ХВП, кана,riзачii, лiфтiв, елекгрообладнанrrя, спортивний
майданчик та прилег,'rу територiю.
Il и цьо вияtsлено:
]\г9

з/п
Найменуванtlя елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuii) булинку

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

Фасади В задовiльному cTaHi, але
fiотребу€ фарбування (графiтi)

3 Стiни В задовiльному cTaHi

Гермегизованi стики Потребують поточного ремонту
oKpeMi квартири

5 Пiдлога Потребус поточного ремонту

6 Покрiвля Потребус поточного ремонry
,7 Водостоки Потребують поточного ремонту

8 Сходовi к.lIiтки, сходовi
маршi

Поrребують капiтального
ремонту

згlдно
TepMiHy
ефеюивноi
експлуатацii

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородженtrя ба,,lконiв i

В задовiльному cTaHi

2

4



l0 Смiтrепроводи (к;lапани,
стовбури, шибери)

Не використовую,гься,
заб;lоковано

ll Смiттезбiрнi камери
(волопровiд)

в наявностi

l2 t}iKHa Потребують поточного ремонту
(мсга-,T евi жа,rюзi)

lз lBepi Потребують замiни (на сходових
к.пiтинах)

згlдно
TepMiHy
ефеюивноi
експлуатацiТ

l4 Вхiлна групи Потребуе поточного ремонry

l5 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

16 Елекrрообладнання
(щlсгова, мережi,
будинкове освiтлення)

Потребус каrIiта,rьного ремонту згlдно
TepMiHy
ефекгивноТ
експ.,rуатацii

|1 Лiфти (машиннi
примiцення, дверi
машинних примiщень)

Працюють в паспортному режимi

Системи центрirльного
опaчIення

згrдно
TepMiHy
ефекгивноi
експлуатацii

l9 Системи гарячого
водопостачанЕя

Потребують капiта,lьного
ремоtrry

згlдно
TepMiHy
ефекгивноТ
експлуатачiТ

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

Потребують капiтального

ремоI{ry

згlдно
TepMiHy
ефеюивноi
експлуатацii

21, Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа,rьтове
покриття)

Потребуе капiтального ремонту згlдно
тepMiHy
ефекгивнtli
експлуатацii

22 Спортивний майданчик
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Потребус замiни згlдно
TepMiHy
ефекгивноi
експлуатацii

до експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод 2022-202З в.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готов до експлуатацii жилого
булинку у насryпний

висновки koMicii: технiчний стан
по просп. Оболонському, 18-Г - задовiльний. Ж

l олова koмlcll: головнии l нженер
Члени KoMicii: iнженер

майстер техдiльницi

)

житлового булинку
вий будинок придатний

Косrlоченко е.О.
РикалЬ Н.В.
TporibKa Л.В.

lод

18 Потребують капiта.льного

ремоIrry


