лкт

Г/JZ{

загалыIого огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: Вишгородська, 36-б.
Iлларiонова А.О

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування житлового

фонду Оболонського району м.
о -50б

Ки€ва>>,

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдпис€rлися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженера 1-i категорii Сопрунеuь В.М., майстра техдiльницi
IлларiоноваА.О.

_

з 20.04.2021 р,
(дата початку огляду)

по 21.04.2021 р.
(лата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вчл. Вишrородська, 36-б.
l встановила таке:

1. Житловий будинок,

заг€Lпьна площа якого становить 1989,4 кв. м,

кiлькiсть квартир - 55 штук.
На прибудинковiй територiТ розплiщуrоться дитячий майданчик
(перелiк e.reMetrTiB б.rагоустроlо)

2. Технiчний стан жилого булинку та riого прибудипковоi територii:

Пiд час проведення огляду жилого булинку Np З6-б по вул. Вишгородська
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкчiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГRП,
ХВП., каналiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територirо.
При цьому виявлено:
лъ

зlл
1

2

Найменування еле]\1ента
(конструкцii) будинку
Фундаменти

В задовlльном

cтaHl

В задовlльном

cTaHl

Фасади

з

Стiни

4

Герметизованi стики

5

Пiдлога

6

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuiT) булинку

Покрiвля

В задовiльному cTaHi

потребуе поточного рел,lонту

В задовiльному cTaHi

Примi
тка

,7

одостоки

Сходовi клiтки, сходовi
aprli
апкони, лоджll, ганки

8

9

отребують поточного часткового
ремонту
Потребують капiтального ремонту
1-2 пiд.

(огородя<ення балконiв i

10

cTaHl

задовlльном

cTaHl замiна 2020

задовlльном

стан1

мiттепроводи (клапани,
товбури, шибери)

емiттезбiрнi

11

задовlльном

каN{ери

водопровiд)

1l

lKHa

I2

epl

13

хlдtll групи

|4

озирки вхlднl{х груп

15

lб
|7
18
19

0

2|

В задовiльном

cTaHl

задовlльном cTaHl
ектрообладнання в задовiльному

лектрообладнання (щитова,
ережi, будинкове
TaHl.
Лiфти (машиннi
римlщення, дверl
истеми центрального
опалення
задовlльно
истеI\1и гарячого
одопостачання
задовlльном
Системи холодного
доIlостачання i каналiзацir
задовlльно
р I1 о у д и tl о в т е р ит о р я
( 0 л го у с т р lI а с ф ал ь т о ве
задовlльном
задовiльному
l{тячl маиданчики
(обладнання дитячих
202

cTaHl
стан1
cTaHl
cTaHl

cTaHi (встан, новий

Висновки Koпricii: технiчний стан житлового булинку по вул.IЗишгородська

36-б, та дитячиЙ майданчик - задовiльний. Житловий будинок придатний до
експлуатачii в весняrtо-лiтнiй перiод 2021 року.
(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнlс,ть ло експлуатац1l жиjlого
будинку у наступний перiод)

'

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506

Сопрунечь В.М

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii

Iлларiонова А.О

майстер техдiльницi
.Щатаогляду

- ll "

0//

Сахно С.М.

2О2l р.

