лкт

y'{ll

загального огляду жилого булинку,
розташоваllого за адресою : Вишгородс ька,

З2 12

(Шевченко О.Ю.)

кп

<керуrоча компанiя з обслуговування житлового
фонду оболонського району м. киева),

дiльниця-506

(назва виконавця послуг)

ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у склалi: головного iнженера Сахно С.м,
iнженера 1-i категорii Сопрунечь В.м., майстра тех, дiльницi lпевченко
о.ю.
з 12.04.202|р.

по |З.04.2021 р.

(дата початку огляду)

(дата завершення огля

дуr-

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Вишгородська. З2l2
встановила таке:

1. Житловий будинок,

загaUIьна площа якого становить 15302,1 кв. м,
кiлькiсть квартир - 250штук.
На прибулиНковiй територii розмiщуються 2 дитячих майданчики
(перелiк елеьrентiв благоустрою)

2. Технiчпий стан жилого булинку та його прибулинковоI територii:

Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 32l2 на вул. Вишгородськiй
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкцiй, зоЪнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, йr."и
цо, гвп,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
зlп

Найменування елемента
кон
ll булинку

l

Фундаментrt

Jф

2

3

1
5

6

исновок про технiчний стан
e]\,IeHTa кон
кцl l б дин
задовlльном

Фасади

Стiни
ерметизованl стики

Пiдлога
окрlвля

cTaHl

В задовlльном

cTaHt

задовlльно

cTaHl

о

еб

поточного емо

задовlльном cTaHl
Потребуе поточного часткового
ремонту

римl
ка

отребують поточного часткового

одостоки

7

eNto

ходовl клlтки, сходов1

8

Ntаршl

Потребують капiтального ремонту
(в 2021р. виконано поточний
емонтвбпiд.зlпо2пов х

Балкони, лоджiТ, ганки
(огородження ба.,тконiв i
оджiй)
мiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)
мiттезбiрнi камери
водопровiд)

l0
1l
|2

В

задовlл ьном cTaHl
апани заваренi, стовбури
мон
еб ють часткового
о

iKHa

от еб

lз

поточного емо

б

ть замlни

Bepl

задовlльно
|4

Вхiднi групи
п

l5

озирки вхlдних груп

cTaHl

емон
отребують часткового поточного
еб ють

el\IoHT

lб
|,7

l8

l9
0

l

22

ектрообладнання (щитова,
Електрощитовi потребують
ережi, будинкове
асткового поточного емо
освiтлення)
фти (машиннi
римlщення, двер1
ежимl
ацюIоть в паспо но
нь
п им1
шин
Системи центральЕого
опалення
еб е капiтального eNloH
Il
истеми гарячого
водопостачання
еб е капlтального eNloH
истеми холодного
NloH
водопостачання l каналlзацll о еб с капlтаJIьного
Прибулинкова територ lя
благоустрiй, асфальтове
задовlльном стан1
итячl маиданчики
задовiльному станi,потребуе
(обладнання дитячих
тановлення додатк ових елементlв
икlв
ай

ВисновкИ KoMicii: технiчниЙ стан житлового будинку на вул.Вишгородськlй
З2l2, дитячих майданчикiв - задовiльний. Житловий булинок придатний до
експ.llуатацii в весняно-лiтнiй перiол 202L-2021' року.
( оцiнка

технiчного стану, висновок про готовнlсть до екс
булинку у Ila ступ IllilI лерiол)

Голова KoMicii: головний iнженер дlльниця- 5 06
Члени KorrticiT: iнженер 1-i категорii
майстер тех.дiльницi

Д"ru

"."rоу.,

П" 0/

2021 р

й-r'

------_-_-

ацlr жилого

ахно С.М.

Сопрунечь В.М.
шевченко о.ю

