ькт

йJl,/

загалыlого огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: Прiорська 3а,корп.2.
Iлларiонова А.О

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування житлового

фонду оболонського району м. Кисва>,

о

_506

(назва виконавця гIослуг)

ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.м.,
iнженера l-i категорiТ Сопрунеuь В.М., майстра техдiльницi
IлларiоноваА.О.

у2lа42021 р.
огляду)

по 23.04.2021р.

(дата початку

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: в)rл. Прiорська 3а,корп.2._i
встановила таке:

1. Житловtrй булинок, загыIьна площа якого становить 2248,3 кв. м,
кiлькiсть квартир - 45 ruтук.
На прибудинковiй,гериторiТ розп,li щуються
(llерелiк e:teMetIl,iB благоус,гроrо)

2. Технiчний стан

2килого булинку та його прибудинковоi територiТ:
Пiд час проведення огляду жилого булинку J\! За,кор.2 по вул. Прiорська
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкчiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики r,а
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

м
зlп
1

Найменуванtlя елеNIента
(конструкцii) булинку

исновок про техI{lчнии стан
лемеtlта конс ц-чIq!цq) ,ди н KV

Фундаменти
п

,)

J

Фасади

Стiни

4

Герметизованi стики

5

Пiдлога

6

Покрiвля

еб ють поточного

eNloH

в задовlльному cTaнl

в задовlльному стан1
в задовlльному cтaнl

потребус поточного ремонl,у
потребуе поточного часткового

ремонту

римl
|.nu

одостоки

7
8

Сходовi клiтки, сходовi

потребують капiтального ремонту
l -3 пiд.

аршl

9
10
11

алкони, лоджii, ганки
огородження ба,rконiв i
Ml ттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)
См iттезбiрнi каN{ери
волопровiд)

l1

lKHa

|2

pl

р
l5

lб
l7
18

l9
20

2l

о

б

ть замiни 1-З пiд.

в задовlльном

хlднl групи

1з
1.+

потребують поточного peN{oHTy

с га}l

l

потребують поточного ремонт)/
l

озIlрки вхlднIrх груп

-З пiд.

по

б ють поl,очного

_------------+--_-.-]
eNloH

Електрообладнання (щитова, Електрощитовi в задовiльному
мережi, будинкове
тан l
iфти (машиннi
имiщення, дверi
Ilстеми центр€цьного
палення
задовlльном стан l
Сlrстеми гарячого
водопостачання
задовlл ьном cTaltl
истеми холодного
одопостачаI]ня l кана-llзацl l
задовlльно\{ cTaHl
рибулинкова територiя
благоустрiй, асфальтове
В заJовi-,t bHtlll сl,ан l
тячl маиданчики
ооладнанIlя дитячих

Висновки копriсii: технiчний стан житлового булинку по вул.Прiорська

3а.корп.2, - задовiльниЙ. ЖитловиЙ булинок придатний до експлуатацii в
весняно- лiтrriй перiод 2021 року.
(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жи,,lого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMiciT: головний iнженер ОД-506

Сахно С.М.

Члени KoMicii: iнженер l-i категорii

Сопрунеuь В.М.

майстер техдiльницi
Щата огляду

,, tJr,

0

{

Iлларiонова А.О.
2О21 р.

