
лкт /rn//
заrального оrляду жилого будинку,

розташованого за адресою: Кирилiвська,168.

войцеrltук о.м

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонду оболонського району м. Кисва>,
дiлцrlиця-50б
( Ilазва вIIконавця послуг)
Mlt, Iцо нижче пiдписалися, комiсiя у склалi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженера 1-I категорii Сопрунеuь В.М.,, майстра тех.дiльницi Войuещук О.М

з l2.04.202lp по l3.04.202l р.
(лата початкч огляду) (.lата заверul(,II ня ог,rя:1,)

прове.]а ог"чял )t(илого булинку за алресою: вул. Кирил iBcbKa, [68 i

встанови",]а таке

l. Житловий булиrrок, загальна площа якого становить l723,2 кв. шr,

кiлькiсть квартир - 24.
FIa прибулинковiй територii розмiщуlоться

(перелiк елементiв благоустроlо)

2. Технiчrlий cTarl жилого булинку та його прrrбулинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Л! 168 по вул. Кирилiвсt,ка

комiсiя перевiри:Iа стан несучих та огороджув€l,чьних конструкчiй, зовнiшrti
,га внутрiшrIi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзачii, лitРти, електрооблалнання, дитячi, спортивнi майданчики та
Ilрилеглу територilо.
I-1ри чьому вияI]леlIо:

Ns
зlп

Hal"rMeHyBaH ня еле]\rента
(конструкцii) будиrrку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкuii) бу,rин ку

Примi
тка

l Фундамеtl,ги
В задовiльному cTaHi

2
Фасаjllt

В задовiльному cTaHi
J CTiHlI

Герметизоваtti стики
В задовiльному cTaHi

1

I] задовlJIьноNrу c,l,aH l

5 Пiдлога

6 Покрiвля
В задовlльному cTaHl



7 Водостоки Потребують часткового поточного
peNtoHTy

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршl По,гребують капiталыrого peNtoнTy

9 Балкони, лоджiТ, ганки
(огородження балконiв i В задовiльному cTaHi

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури'' шибери)

ll Смiттезбiрнi камери
(волопровiл)

l2

lз

В iKHa

flBepi
Поr,ребують замiни

В задовiльному cTaHi
l4 Вхiднi групи В задовiльному cTaHi (l-й пiд. ганок

потребус поточного ремонту)
l5 Козирки вхiдних груп потребують ремонту (l-й пiл.

встановлення козирка)
lб Електрообладнання (щитова,

мережi, будинкове
Електрооблалнання в задовiльнолtу
cTaHi.

1,7

l8

Лiфти (машиннi
примlщення, дверl

l9 Систелtи гарячого
водопостач ан ня

20

Потребують капiтаtьного peмollTy
2l Прибудиllкова територiя

(благоустрi й, асфальтове
Асфальтне покриття потребус
капiта:lыIого ремонту

11 flитячi майданчики
(обладrrання дитяч1,1х

еб ють капl,гаJl ьного \1он

гl ео ь капl,гального eIlIoHT

I}исновкlr KoMiciT: технiчнлtй стан житлового булинку по вул.Кирилiвська,
lб8 - задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацiТ в весняно-
лiтнiй перiол 202 1-2021 року.

(очiнка r,extli.tttoгo c]i,tl]\,. висновок про готовнiсть до експ.ltlатацii lки"rого
бl:иtlкr r HacTr пtlttй перiо_f )

I-олова KoMicii: головний iнженер дiльницi-506 Сахно С,М.

Члени Komricii: iнженер 1-i категорiТ Сопрунець В.М

маистер тех. дlльницl

.Щата огляду << /J >> О? 2О21 р

Войuещук О.М

Систепtи uентD€Ulьного
опа,tеt{ня

|С истем и холодного
|водопостачання i каналiзацii

+


