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загального огляду жилого будинку,
розтаlлованого за адресою: Кирилiвська,152.

войцецук о.м

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонду оболонського району м. Кисва>>,
дiльпицц-506
(назва виконавця послуг)
ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.м.,
iнженера 1-i категорiI Сопрунечь В.М., майстра тех,дiльницi Войцещук О.М

з l2.04,2021p. по l3.04.2021p
(дата початку огляду) (лата завершеrrня огляду,)

провела огляд жилого будинку за адресою: вчл.Ки рилiвська, l52 i
встановила таке:

l. Житловий булинок, загЕuIьна площа якого становить 1l043,4 кв. м,
кiлькiсть квартир - l92.
На. прибудинковiй територiТ розмiщуються 1 дитячий та 1спортивний
майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибулинковоI територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Jф 152 по вул. Кирилiвська

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкчiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю,, пiллоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП'
ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчикrt та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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l Фундаменти
В задовiльному cTaHi

2
Фасади

Потребуе часткового ремонту
J Стiни

В задовiльному cTaHi
4 Герметизованi стики

В задовiльному cTaHi
) Пiдлога

В задовiльному cTaHi
6 Покрiвля

В задовiльному cTaHi



одостоки

8 ходовi клiтки, сходовi
аршl задовlльно cTaHl
аJIкони, лоджii, ганки
огородження балконiв i задовlльном

l0 Mlттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

м1ттезбiрнi камери
водопровiд)

апани за Hl

задовlльно cTaHl

ll

|2 lKHa

задовlльно cTaHl
lз Bepl

п еб ють поточного емон
l4 хlднl групи В задовiльному cTaHi (плитка на

ган к п еб е поточного N{otIT
l5 озирки вхlдних груп

В задовiльном у cTaHi
lб ектрооб ладнання (щитова,

ережi, будинкове
Iфти (машиннi
римiщення, дверi

в задовlльном cTaHl

задовlльном cTaHl
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l8 истеми центр€rльного
опален}lя задовlльном cTaHl

l9 истеNlи гарячого
допостачання в задовlльном cTaHl

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii задовlльном

]l р l1оуди II кова тери
, асфал

тор l я
благоустр i t] ьт (_) ве

в задовiльному cTaHi (ямковий
емонт в 2020

22 тячl маиданчики
обладнання дитяч1-1х еб € часткового мо

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул.Кирилiвська,
l52 дитячиЙ та спортивнИй майданчиК - задовiльний. Житловий будинок
придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2021-2021 року,

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експл тацll жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер дiльницi-506

Члени кошtiсii: iнженер l -i категорiI

маистер тех. дlльницl

Сахно С.М,

Сопрунець В.М.

,Щатаогляду ,, Цr, /2// 2О21 р.

Войцецук о.М
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cTaHl

cTaHl


