лкт /J/|

загалыIого огляду жилого будинку,
розташоваllого за адресоrо: Щубровичька,l2.
Iлларiонова А.О

КП кКеруюча компанiя з обслуговування житлового
фонду оболонського району м. Кисва>,

од-50б

(uаllва вIrконавця послуг)

Ми, rцо нижче пiдписалися, комiсiя у склалi: головного iнженера Сахно С.М.,
iHжeltepa 1-i категорii Сопрунеuь В.М.'' майстра техдiльницi
IлларiоноваА.О.

з2|.04,202|

по 22.04.202l р.

р.

(дата завершення огrrяду)

(лата початку огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: в л
таке:

1. Житловий булинок,

о ови ька 12 i встановила

загшIьна площа якого становить 3401,7 кв. м,

кiлькiсть квартир - 78 штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються

1 спортивний майданчик
(перелiк елемеttтiв благоустроrо)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:

Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 12 по вул. .Щубровичька
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджув€uIьних конструкuiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стitlи, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, :tBepi, сliстеми I lO, ГВП.
ХВП, каналiзаuii, лiфти, електрообладнання, диr,ячi, спортивнi майдаtt,tltки r,il
прилеглу територirо.
При цьому виявлено:

з/п

Найменування елеNtента
(конструкuii) булинку

1

Фундамеttти

N!

Фасади
з

Потребус поточного ремонту
В задовtльном

стан

задовlльном

стан

l

CTiH и

]

Герметизованi стикtл

5

Пiдлога

6

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) б},линку

Покрiвля

l

потребус поточного ремонту

В задовiльному cTaHi

I

lримi
ка

7

Водостоки

8

Сходовi клiтки, сходовi
маршi
Балкони, лоджii, ганки

9

В задовiльному cTaHi
потребують капiтального ремонту
1-4 пiд.

10

(огоролження балконiв i
Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

l1

Смiттсзбiрlri

11

В

12

lз
|4

l5
1б

|1

l8
19

20
21

(волопровiд)

В задовi.цьноrtу cTaHi

каN{ери

iKHa

потребують замiни 1-4 пrд.

lBepi

В задовiльному cTaHi

Вхiлrri групи

В задовiльному cTaHi

Козирки вхiдних груп

В задовiльному cTaHi
Електрообладнан ня ( щитова. Електрощитовi потребують
]пrережi, булинкове
часткового поточного
N{oH
Лiфти (машиннi
примlщення, дверl
Системи центрального
опалення
Потребують поточного ремонту
Сlrстеми гарячого
водопостачання

Системи холодного
водопостачання i каналiзацiТ
Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
Щитячi та спортивнi
майданчики (обладнанtlя
дитячих та спортивного
майданчикiв)

Висновки копriсii: техrliчний

потребують поточного

peN,IoHTy

потребують поточного pett{oнTy

Потребуе замiни ллеталевоi сiтки
навколо спортIлвtIого лtайданчика

cTatt житлового будинку Щубровичька, l2, та

спортивного майданчика - задовiльний. Житловий будинок придатний ло
експлуатацii в весняно - лiтнiй перiол 202l року.
(ouiHKa технiчного стану. висновок про готовнiсть Jо експлуатацii хси,,lого

by,]l|llKy v нас]) пний перlод)

ахно С.М.

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506

Сопрунеuь В.М

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорiТ

,ёа:

майстер техдiльницi
.Щата

огляду

" 12

,

0

|/

2О2l р.

Iлларiонова А.О

