лкт y'jJ!

загалыlого огляду жилого булинку,
розташоваtrого за адресою: вул. Вишгородська,26Е
Левченко H.I.

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування житлового

фонду Оболонського району м. Кисва>,
дiл ьн иця-50б

(назва виконавця послуг)

М", що нижче пiдписалися, комiсiя

у складi: головного iнженера
Сахно С.М., iнженера 1-i категорii Сопрунечь В.М., майстра тех. дiльницi

Левченко H,I.

з 09.04.2021р.

по 09.04.2021р.

(дата початку огляду)

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адр ecolo: вул. Вишгоро дська. 26\2 i
встановила таке:

1.

Житловr.rй будинок, загzLпьна площа якого становить 5073,4 кв. м,

кiлькiсть квартир -78 штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються l дитячий майданчик
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчннй стан жилого булинку та його прибудиllковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку М 26\2 по вул. Вишгородська

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних 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

Найменуванl{я елеNlента
(конструкчii) булинку

l

Фундаменти

Nь

2

Фасади

3

Стiни

4

Герметизованi стики

5

6

Пiдлога
Покрiвля

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpvKuiT) бl.rtин к

В задовiльному cTaнi
В задовiльно мY cTaHl
В задовiльному cTaHi або
потребують ремонту
В задовiльному cTaHi
В задовiльноуу cTaHi
В задовiльному cTaHi

рим l
ка

7

одостоки
о

8

9

l0
l1
1l

ходовl клlтки, сходовl
аршi
Балкони, лоджii, ганки
(огородження ба,rконiв i
лоджiй)
Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)
Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

!Bepi

13

Вхiлнi групи

l5

lб
|7
18

l9
|7

l8

eNloH

Потребують капiтального ремонту

В задовiльному cTaHi

В iKHa

|2

|4

еб ють поточного

Потребують замiни
Потребують замiни дверi на
поверхових пер ехiдних балконах

Козирки вхiдних груп

Потребують поточного ремонту

Потребують поточного ремонту
(щитова,
Електрообладнання
Електрооблалнання в задовiльному
мережi, будинкове
cTaHi.
Лiфти (машиннi
примlщення, двер1
Працюють в паспортному режимi
Системи центршIьного
опаJIення
Потребують поточIlого peNloHTy
Системи гарячого
водопостачання
Потребують поточного ремонту
холодного
Системи
водопостачання i кана-чiзацii Потребують поточного ремонту
Прибулинкова територiя
Потребують ремонту асфальтне
(благоустрiй,, асфальтове
покриття)
покриття
Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
Знаходиться в задовiльному cTaHi,
майданчикiв)
потребуе дооблаштування

Висновки копliсiТ: технiчний стан житлового будинку по вуличi
В ишгородськ а,26\2 дит ячих майданчик - задовiльни й. Житловий будинок
придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiол 2021 року.
(оцiнка технiчного стан),. висновок про готовнiсть до експлуатацii жи:rого
булинку, у нас тупний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер
дiльницi -506
Члени KoMicii: iнженер 1-i категорiТ
майстер тех.дiльницi
.Щата

огляду

"

_0./_,

0|/

2о2. р

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

