лкт .,/J,fu'
загалыlого огляду жилого булинку,
розташоваlrоrо за адресою: вул. Вишгоролськаrl8Е

Левченко H.I

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування житлового

фонду оболонського району м. Кисва>,
дiльнпця - 50б

1назва виконавця пос,пуг.1

Ми, що нижче пiдписа.,rися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженера 1-i категорii Сопрунечь В.М., майстра тех. дiльницi Левченко H,I.
з 07,04.202l р.

по 07,04.2021 р,

(лата початку оглялу)

(лата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вчл. Виш городська
встановила таке:

l8\2

1. Житловий будинок, загшIьна площа якого становить 20l3,0
кiлькiсть квартир -40 штук.

кв. м,

i

На прибудинковiй територii розмiщуються 0 дитячий майданчик
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибулинковоi територii:

Пiд час проведення огляду жилого булинку JE 18\2 по вул. Вишгородська
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкчiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
ль
зlп
1

2

J

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Фундаменти
Фасади

Стiни

4

Герметизованi стики

5

Пiдлога

6

Покрiвля

7

Водостоки

В задовiльному cTaHi
В задовiльном у cTaнl

В задовiльному cTaHi

В задов lлыlомч cTaнl
Потребус поточного ремонту

Потребують поточного ремонту

Примi

тка

сходовi кл iтки, сходовt

8

арш1

а.цкони, лоджli, гаIIки

огородження балконtв

t

о

зад овlльном

cTaHl

зад овlльном

cTaHl

тте пр о во ди ( клапани,
вб у р 11 шибери)
мiттсзб ipHi камери
(волопровiл)

10

NI

11

11

1кна

|2

ер1

13

хlдн1 групи

|4

озирки вхiдних груп

ть замiни - 1, 2

еб

п

зад овlльном

cTaHl

зад овlльном

cTaHl

rт\д.

зад овlльном cTaHl
в задовlль ному
ектрообладнання (щитова, Електрообладнання
TaEl.
ер ежi, будинкове
фти (м ашинн1
р имiшення, дверt

15

16

|1
18
19

|7

истеми центраJIьного
палення
истеми гарячого
одопостачання
и те м и хо л о д н о го
l
д о п о ст ач ан ня к ан ал з ац
и б у д ин к о в а т р ито р я
( б л а г о у с тр и а с ф ыr ь т о в е
.Щитячi майданчики
обладнання дитячих
айд анчикlв
1

18

зад овlльно

cTaHl

зад овlльном

стан1

зад овlльно

стан1

задовlль!lом

cTaHl

будинку по вулицl
висвовки копt icii: технiчний стан житлового
придатнии до
будинок
Вишгородська, 18\2 задовiльний. Житловий
перiол 2021 року,
експлуатац1l в в есняно-лiтнiй

жилого
про готовнiсть до експлуатац1l
(оц iHKa технiчного стану, висновок
будинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер
дiльницi -506
Члени KoMicii: iнженер 1-i категорtt
майстер тех.дiльницi
.Ц,ата

огляду

"

JЦ"

//

202l

Сахно С.М.
Сопрунеuь В.М.
Левченко H.I.
р.

