лкт /J7/0

загального огляду жилого булипку,
розташоваrrого за адресою: вул. Вишгородська114
Родаченко Л.В.
КП <Керуюча компанiя з обсrrуговування житлового
фонлу Оболонського району м, Киева>,
о -50б

(назва виконавця послуг)

Ми, rцо них{че пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженера l -i категорii Сопрунець В.М., майстра техдiльницi Родаченко Л.В.
з 20.04.2021р.

по

(дата початку ог;rяду)

2 1.0.1.202

lp

(дата завершеltня огляду)

лровела огляд жилого будинку за адр есою: вул. Вишгоро дська. 14 i
встаFIовила таке:

1. Житловий будинок,

загальна площа якого становить 2601,З кв.

кiлькiсть квартир -30 штук.
FIa прибудинковiй територii розмiщуються 0 дитячий майданчик

п,r,

(пере;r i к елеьrен,гi в б.,lагоустроtо)

2. Технiчltий стан жилого булинку та його прlIбудинковоТ територii:
Пiд час проведенIIя огляду жилого булинку Jф l4 по вул. l}ишгородська

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкчiй., зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзаuii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики r.a
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
N!)

зlп
l

2

Наймеltування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будиrlку

ундаменти
Фасади

задовlл ьном

стан l

еб с поточного

J

CTiH rl

1

Герметизованi стики

5

Пiдлога

6

Покрiвля

7

Водостоки

емоIt,г

Потреýус поточного ремонту

В задовiльному cTaHi
Потребуе поточного капiтального
ремонту
Потребують поточного
часткового ремонту
Потребують поточного
часткового ремонту

I-1римi

тка

Сходовi клiтки, сходовi маршi

8

о

l0

ll
|2

Потребус поточtlого peMoHT\I
Потребують поточного
часткового ремонту

Балкони, лоджii, ганки
(огородження бал кон iB i
Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)
Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)
BiKHa

В задовiльному cTaнi
13

l4

!,Bepi

В задовiльному cTaHi

Вхiлнi групи

Потребують поточного peN{oHTy

l5

lб
|7

l8

l9
20
21

22

Козирки вхiдних груп
ГIотребують поточного ремонту

Електрообладнання (щитова,
\,lережi, булинкове освiтлення) В заловiльному cTaHi
Лiфти (машиннi примiщення,
дверi малrинних приNliщень)
Систепли центрального
опаJIення

Потребують поточного peNroHTy

Системи гарячого
водопостачання
С истеми холодного
водопостачання i каналiзацii
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфмьтове
покриття)
тячl маIIданчики
(обладllання длtтячllх
\tаи

Потребують поточного ремонту
отребус капiтального ремонту
иття
aJ] ьтове по

нчllкll]

висновки

koпricii:
Вишгородська, l4

технiчний стан житлового булинку по вуличi
задовiльний. Житловий буд инок придатниli до

експ.lIуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2021 року.

(or(iHKa техrtiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого

булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506

Сахно С.М.

Члени Koпticii: iнженер l -i категорii

Сопрунеuь В.М
Родаченко Л.В.

майстер техдiльницi
.Ц,ата

огляду

u

С_/, О?

2021

р,

