
лкт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: MaKiiBcbKa,4

Lrларiонова А,О.

КП <Керуюча компанiя з обсJryговування житловоm
фонду Оболонського райоIry м. Ки€ва>,
о -50б

назва викояавця пос.гryт)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М,
iнженера l-i категорii Соловян В.М., майстра техдiльницi Iлларiоновоi
А.о.

з 27.09.2022р. по 27.09.2022 р.

(датв початку оглящz) (дата заверЙення оглящr)
провела огJuIд жилого булинку за адресою: вул. МакiiЪська.4 i встановила
таке:

I. Житловий будинок, загшIьна члЬща якого становить ЗЗ66 кв. м
кiлькiсть квартир - 78 штук.
На прибудинковiй територii розМiчryеться спортивний майданчик

(перелiк елер.rентiв благоусцою)

2. Технiчпий стан жилого булилку та його прибулинковоi терпторii:
Пiд час проведеннJI огляду жилого будинку Ns 4 на вул.МакiiЪськiй,

комiсiя перевiрила стаЕ ЕесrIих та огороджувЕlпьних конструкцiй, зовнiшнi
та вrrутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявJIено:
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п
нуванrя елемента

кон бl
исновок про технiчний стан

бемента конс
им1

1 Фундаменти
задовrльно стан1

асади
задовlльно cTaHl

тlни
задо cTaHl

ерметизованl стики

ога

задовrльно стан1
окрlвля

задовlльно cTaHl



7 одостоки
Потребують замiни

8 одовl кJIlтки, сходовl
арш1

Потребують капiтального ремонту
в 2020р. викон€lно поточний
емонт з 2-4 пiд. з l по 2 по х

9 zLпкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i

l0 Смiттспроволи 1клапани,
стовбури, шибери)

ll Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

l2 BiKHa

lз Дверi
В задовiльному cTaHi

14 хlднl групи
задовlльно cTaHl

15 озирки вхlдних груп

lб Електрообладнання ( щитова,,
мережi, будинкове

17 Лiфти (машиннi
примiщення, дверi

l8 Системи центральЕого
опаленЕя Потребус поточного ремонту

l9 Системи гарячого
водопостачаннJI

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii Цqryебуе поточного ремонту

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове В задовiльному cTaHi

22 Спортивний
майданчик(обладнання
спорт. майданчика)

Потребуе капiта.пьного ремонту

Висновкп KoMicii: технiчний стан житлового булинку на вул. Макiiвськiй ,4,
спортивного майданчика - задовiльний. Житловий будинок придатний до
експлуатацii в осiнЕьо-зiмовий перiод 2022

(оцiнка технi.+rого стаЕу, висновок про aTaIIll жилого
булинку у

Голова Koмicii: головний iнженер ОД-50

Члени KoMicii: iнженер l-i категорii

Майстер техдiльницi

.Щата огляду ((_ )

ахно С,М.

СоловянВ.М.

2О22 р.

Iлларiонова А.О.

В задовiльному cTaHi

Потребують замiни

В задовiльному cTaHi

Потребуе поточного ремонту

lc ьспу r*а


