лкт

r'///

загалыIого огляду жилого будинку,
розташоваIlого за адресою: Вишгородськ:r,3ба.
Iлларiонова А,О

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування житлового

фонду оболонського району м. Киева>,

од_50б

(ltшва виконавця послуг)

М", цо нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженера 1-i категорii Сопрунеuь В.М., майстра техдiльницi IлларiоноваА.О.

з l5.04.2021

(дата початку

по 16.04.202l р.

р.

огляду)

(дата завершенtlя огляд)

)

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

1. Житловий булинок,

загальна площа якого становить 2751,4 кв. м,
кiлькiсть квартир - 60 штук.
На прибулинковiй територii розмiщуlоться дитячий майданчик
(перелiк елементiв благоустроlо)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудиllковоТ територii:

Пiд час проведення огляду жилого булинку Jф 36а по вул. Вишгородська
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджув€Lпьних конструкчiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi маl"tданчики та
прилеглу територirо.
При uboMy виявлено:
N9

Найменування

еле]!{ента

зlл

(конструкчii) будинку

1

Фундамеllти

исновок про технiчнIлй стан
кцl l б дин
лемента конс

п
1
)

Стiни
Герметизованi стики

5

Пiдлога

1

еуон

Фасади

4

6

еб loTb лоточного

Покрiвля
Водостоки

В задовlльному cTaHl

В задовiльному cTaHi

потребус поточtiого ремонту
стан1
задовlльно
Потребують поточного часткового
\{он

ри
lTKa

8

9

l0

ll
1l

Сходовi клiтки, сходовi
маршi
Балкони, лоджii, ганки

(огоролження балконiв i
лоджiй)
Смiттспроволи (клапани.
стовбури, шибери)
Смiттсзбiрнi камери
(волопровiд)

потребують капiтального ремонту
1-3 пiд.
Потребують поточного ремонту

В iKHa

потребують замiни 1-З пiд.
|2
1з

l4
l5

lб
17

!Bepi

В задовiльному cTaHi або

Вхiлнi групи

задовlл ьном

Козирки вхiдних груп

В задовiльном

cTaHt
Електрообладнання (щитова, Електрообладнання в задовiльному

мережi, будинкове
Лiфти (машиннi
примlщення, дверl
Системи центрального

cTaHi.

опЕrлення

l8
l9
20

2|

cTaI{l

В задовiльному cTaHi

Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачання i каналiзацii В задовiльному cTaHi
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
Потребують поточного ремонту
!,итячi майданчики
(обладнання дитячих
Потребус дооблаштування

Висновки Koпricii: технiчний стан житлового будинку по вуличi
Вишгородська,Зба, та дитячlлй майданчик - потребуе дооблаштування.
Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно - лiтнiй перiод
року.

(оцiнка технiчного cTarty, висновок про готовнiсть до експлуатацiТ жилого
бlлrtнкl,у насгупний t lерiол l

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506
Члени KoMiciT: iнженер

1-Т

категорii

огляду

u

_ffr, О/

Сахно С.М.
Сопрунеuь В.М
Iлларiонова А.О.

майстер техдiльницi
.Щата

202 l

2О21 р.

