лкт /J1/2

загального огляду жилого будиlrку,
розташоваIlого за адресою: Агрегатна, 2
Ролаченко Л.В.
КГI <Керуюча компаtliя з обслуговування житлового
фонлу Оболонського району м. Кисва>,

од-50б

(назва виконавця послуг)

Ми, tцо нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М,
iнженера 1-i категорii Сопрунечь В.М., майстра техдiлыIицi Родаченко Л.В.
з 15.04.2021р

(дата початку

по l6.04-2021p.

огляду)

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вул. Дгрегатна.
таке:

2 i встановила

1. Житловий будиrlок,

загальна площа якого становить 9891,4 кв. м,
кiлькiсть квартир - 143 штук.
FIa прибудинковiй територii розмiщуються 2 дитячих майданчика
(

rrepe.riK елепt eHтiB б-,lагочстроlо)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прlrбудинковоi

територiТ:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Л! 2 по вул. Агрегатна, комiсiя
перевiрила стан несучих та огороджув€Iльних конструкцiй, зовнiшнi та
внутlliшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП.
ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчltки та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

л!

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висttовок про технiчний стан

Фундаменти

В задовiльному cTaHi

,)

Фасали

J

CTiHlr

Потребуе ремонту облицlовальна
плитка
Потребус поточItого peмot{Ty

1

Герметизоваrri стики

Потребуе поточIlого часткового

)

Пiд.пога

6

Покрiвля

7

Водостоки

зlп
1

елемента (KoHcTpyKrriT) були

r

l

ку

ремонту

В задовiльному cTaHi
Потребуе поточного часткового
peMo}rTy

Потребують поточного часткового
peNloHTy

Примi
тка

8

9

Сходовi клiтки, сходовi
марlпl
Балкони, лоджii, гаtlки

Потребують поточного ремонту

(огородження бa,,rKorriB i
лоджiй)
Смiттепроволи (клапани,
стовбури, шибери)
Смiттезбiрr-ri камери
(водопровiд)

В задовiльному cTaHi
Потребують часткового поточного
ремонту
Потребуе поточного ремонту

12

BiKHa

Потребуе поточного ремонту

1з

Щверi

|4

Вхiдrri lрупи

В задовiльному cTaHi

l5

Козl.rрки вхiлних грlrп

lб

Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове
Потребуе поточного ремонту
освiтлення)
Лiфти (машиннi
примlщення, дверl
Працюlоть в паспортному режипri
машинних примiщень)

l0

ll

|7

l8

В задовiльному cTaHi
Потребус поточного ремонту

Системи центрального

Потребус поточного ремонту

опzLпення

l9
20
2|

1)

Системи гарячого
Потребуе поточного ремонту
водопостачання
Системи холодного
Потребуе поточного ремонту
водопостачання i каналiзацii
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфапьтове
Потребус поточного peмoнl,y
покриття)

!итячi маl"iданчики

(обладнання дитячl.tх
майданчикiв)

Потребус зашtiни еле]\Iентlв

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул. Агрегатна,2 та
дитячi майданчики - задовiльний. Житловий будинок придатний до
експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2021 року.
(оцiнка техtriчяого стану. висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506
Членtл Korricii: iH;KeHep

l-i категорii

огляду u

Ц,

аq

Сопрунечь В.М.
Родаченко Л.В

маистер техдtльницl
.Щата

Сахно С.М.

2О2l р,

