лкт /Л{

загального оrляду жилого будинку,
розташованоrо за адресою: Кирилiвська,170.
войцецчк

о.м

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування житлового

фонлу Оболонського району м. Кисва>,
дiльllиця-50б
(llазва вlrконавця послуг)

Ми, tцо нижче пiдписалися, комiсiя у склалi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнжеllера l -i категорiТ Сопрунеuь В.М., майстра тех.дiльницi BoйlterlryK О.М,

з l3.04.202lp.

по l4.04.202i

(лата початку огляду)

(дата завершепня о .лялl)

провела огляд жил ого будинку за адресою: вул.Кирилiвська. l70
встановила таке:

i

I.

Житловий будинок, загальна площа якого становить 1615,7 кв.
кiлькiсть квартир - 43,
На прибулинковiй територiТ розмiщуються 1 дитячий майданчик

шr,

(перелiк елементiв благоустроrо)

2. Технiчlrий стан жилого булинку та його прIrбудинковоi

територiТ:
Пi,ц час проведеttня огляду жилого булинку,]Y9 l70 ло вчл. Кирилiвська
комiсiя перевiри.lrа стан несучих та огороджув.uIьних конструкчiй, зовнitлrri
тa внутрiшrri стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, лверi, систе]!1и I]O, t't]Il,
ХВП, канмiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територirо.
При шьому виявлено:
лъ

зlп
I

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчii) бу:и н ку

Фундаменти
Фасаllи

В задовlльному cTaHi
В задовIльному cTaHl

J

CTirr и

_+

['ерметизоваtti стики

5

Пiдлога

6

Покрiвля

В задовiльному cTaHi

потребуе поточного ремонту

Потребус капiтального ремонту

llримi

тка

одостоки

1

В

8

Сходовi клiтки, сходовi
маршl
Бапкони, лоджii, гаrlки
(огородження балконiв i
Смiттспроводи (клапани,

о

l0
l1
|2

lз
1,+

l5
16

l7
l8
19

20
2\
22

Потребують поточного часткового
ремонту
потребують капiтального peNroHTy
Потребують Ilоточного ремонту

стовбурll. шибери)

Смiттсзбiрrri камери
(волопровiд)
BiKHa
Потребують замiни

[Bepi

Потребують поточного ремонту

Вхiднi групи

В задовiльному cTaHi

Козирки вхiдних груп

В задовiльному cTaHi
Електрообладнання (щитова, Електрощитовi в задовiльному
r,rерея<i., будинкове
cTaHi
Лiфти (машиннi
примlщення, дверl
Систепtи центрального
опален}iя
Систепли гарячого
водопостачання

В задовiльному cTaHi

Системи холодного
водопостачання i каналiзацii
прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
[итячi майданчики
(обладнання дитячих

Потребують поточного ремонту
Асфальтне покриття потребус
капiта.lIьного ремонту

В задовiльному cTaHi

I}исновки KoMiciT: техlliчнrtй стан житлового булинку по ву.п. Кирилiвська,
170 дитячий I\tайланчик - задовiльний. Житловий будинок придатний до
експJlуатацii в весняно-лiтнiЙ перiод 2021-2021 року.
(оцiнка технiчного cTally, висновок про готовнiсть до експлуатацii lкилого
булинку у наступниit перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер дiльницi-506

Сахно С.М.

Члени комiсii: iнженер 1-i категорii

Сопрунець В.М.

майстер тех, дiльницi
/[aтa огляду u

Цr,

2/

2021 р

ё2 _

Войчещук О.М

