
Лев.rеrrко FL l

КП <Керуюча Koltttatlilt з обслуговування житлового

фонду Оболонського району м. Киева>,
дiльниця - 50б

(назва виконавця послуг)

Ми, що ния<че п iдпt tcll_rttcll, кол,tiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженера 1-i категорiТ Согlрунець В.М., майстра тех. дiльницi Левченко H.I.

по 07.09.2020
(дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Rишгор одська. 18\2 i
встановила таке:

1. Житловий будинок. зага-чьна площа якого становить 20l3,0 кв. м,
кiлькiсть квартир -40 tuTyK.
На прибулинковiй терirгорii розмiщуються 0 дитячий майданчик

(llсрелiк er,Ie leHTiB благоусr,рою)

2. Технiчннй cTarI ;lttl;tot tr будинку та його прибудинковоi територiI:
Пiд час проведенIlя огляду жилого булинку Jt 18\2 по вул. Вишгородська

комiсiя перевiрила cтatI несучих та огороджувuLпьних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiф,гu, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому в}Iявлеl{о:
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13 хlднl групI,t

|4 озирки вхlднlIх груп
задовlльно cTaHl

15 ектрообладнання (щитова,
мережi, будинкове

ектрообладнання в задовiльному
TaHl.
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истеми центральнOго
паленliя задовlльно cTaHl

истеми гарячого
водопостачанttя задовtльном cTaHl

l9 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii задовlльном cTaHl

задовlльно cTaHl
|7 рибудинкова територ lя

благоустрiй, асфальтове

18 !итячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

б ь капlтального NloH

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вулицi
Вишгородська,l 8\2 задовiльний. Житловий будинок придатний до

експлуатачii в осiнньо-зимовий перiод 2020-202l року.
(ouiHKa технiчного cTally, висновок лро готовнiсть до експлуатацii жилого

булинку у на

Голова KoMicii: головltиГ,t irrженер

дiльницi -506
Члени KoMicii: iнженер l-i категорiТ
майстер тех.дiльницi

ступний перiол)

опрунець В.М.

ходовl клlтки, сходовl
аршi

иконався косметичний ремонт до
поверху. Вище З поверху

но С,М

,Щата огляду ((_ )) 2020 р.

Левченко H.I.
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