.ш/
загального оfляду
^кт жилого булинку,
розташованого за адресою: вул. Вишгородськаrlб-а

Левченко H.I.

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонду Оболонського району м. Кисва>,
дiльниця -50б

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,,
iнженера l-i категорii Сопрунець В.М., майстра тех. дiльницi Левченко H.I.
з 06.04.2021 р.

по 06.04.2021 р.

(дата початку огляду)

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адр есою: вYл. Вишгоро дська, 16-а i
встановила таке:

1. Житловий будинок,

загальна площа якого становить 1401,7 кв. м,

кiлькiсть квартир -18 штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються 0 дитячий майданчик
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:

Пiд час проведення огляду жилого будинку Ns 16-а по вул. Вишгородська
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувш]ьних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО' ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
зlп
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Висновки KoMiciT: технiчний стан житлового булинку по вулицt

Вишгородська,16-а заловiльний. Житловий булинок придатrrий до
експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2021 року.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наст упний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер
дiльницi -506
Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii
майстер тех,дiльницi
.Щатаогляду

n

/И, 0/

2021' р,

Сахно С.М.
Сопрунечь В.М.
Левченко H.I.

