
загального ..""fr I;rового будинку,
розташованого за адресою: просп. Оболонський, 28

_ Конопленко В.Ф._
(П.I.Б. майстра)
КП <Керуюча компанiя з обслуговуванЕя
житлового фонду Оболонського району м. Киево>,
о -502

(назва виконавця посщт)
Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера

Костюченка С.О., iнженера Рика.llо Н.В., майстра техдiльницi Конопленко В.Ф.
з 0|.09.2022р. по 0|.09.2022 р.

(дата початку огrrяду) (дата завершення огляду)
провела огляд житлового будинку за адресою: проспе кт оболонський 28
1 встановила таке:

Зl8шт.
На прибудинковiй територii розмiщуеться 1 дитячий майданчик
(перелiк елементiв блаrоустрою)
2. Технiчний стан житлового будпЕку та його прибудинковоi територiТ:

Пiд час проведення огляду житлового будинку ЛЬ 28 по просп. Оболонському
комiсiя перевiрила стаЕ несr{их та огороджув€}льних конструкцiй, зовнiшнiх та
внутрiшнiх cTiH, стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфтiв, електрообладнання, дитячого майданчика та прилеглоi територii.
п и цьо виявлено:
Ns
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
(конструкцii) будинкуелемента

Примiтка

1 Фундамент В задовiльному cTaHi
2 Фасад Потребус поточного peмolrTy

(фарбування), 8 пiд'iЪд потребуе
обстукування фасадноi плитки

_, Стiни В задовiльно Ivtv cтaнl
Герметизованi стики Потребуrоть поточного ремонту

oкpeмl квартири
Пiдлога Потребуе капiтального ремонту згlдно з

термiнами
ефективноi
експлуатацiТ

6 Покрiвля В задовiльно му cTaнl
7 Водостоки п },ють поточного ремонту

Сходовi клiтки, сходовi маршi Потребlтоть капiтмьного ремонту згlдно з
термiнами
ефективноi
експлуатацii

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i лоджiй)

Потребують капiта,чьного ремонту згlдно з
термiнами

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 2|688,2 м2, кiлькiсть квартир -

4

5

8



ефективноТ
експлуатачii

10 Смiттепроводи (клапани, стовбу1
шибери)

Законсервованi, потребують
капiтального ремонту

11 Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

Потребус вiдновлення в 1,5,8пiд.

l2 BiKHa BiKHa у 8 пiд'iЪдi потребують замiни
1з Дepi Потребують замiни

в 1 ,4 ,5 ,,6 ,7 , 8 пiд'iЪдах
\4 Вхiднi групи Потребують ремонту у 1-8 пiд'iздах
15 Козирки вхiдних груп Потребують ремонту в 5, 6, 7 пiд.
16 Потребlтоть поточного ремонту

електрощитовi
17 Лiфти (машиннi примiщення,

дверi машинних примiщень)
Працюють в паспортному режимi

18 Системи центрального
опЕ}леннJI

19 Системи гарячого
водопостачання

В задовiльному cTaHi

20 Системи холодного
водопостачання
i канаrriзацii

В задовiльному cTaHi

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа,rьтове покриття)

Асфальтне покриття (внутрiшньо
будинковий проТзд та пiшохiднi
дорiжки) потребуе ямкового ремонту

22 ,Щитячий майданчик
(обладнання дитячих майданчикiв)

В задовiльному caHiTapHo -
технiчному cTaHi (замiнено на HoBi

форми вересень 2020)
Впсновки комiсii:технiчний стан житлового будинку по проспекту Оболонському,
28, дитячого майданчика - задовiльний. Житловий будинок придатний до експrryатацii
в осiнньо-зимовий перiод 2022- 202З року.

(оцiнка технi.шого cTitнy, висновок про
булинку у н
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Iнженер

Майстер техдiльницi

,Щата огляду <01> вересня 2022р.

Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове освiтl' ення)

В задовiльному cTaHi

Голова KoMicii: Головний iнженер ОД - 502 \ ,:,
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