дкт

//7,/-

загального огляду }килого будинку,
розташованого за адресою: Вишгородська, Зб
(Шевченко О.Ю.)

кп

<керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонду оболонського району м, Кисва>,
дiлыlи ця-50б
нaвва виконавця послуг)

ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.м,
iнженера 1-i категорiТ Сопрунець В.М., майстра тед. Щiльницi j$4 Шевченко
о.ю.
з 07.04.2021 р.

по 08.04.202

(дата початку огляду)

l р.

(дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адре сою: вyл.Вишгоро дська.
встановила таке:

1. Житловий будинок, заг.шьна
кiлькiсть квартир - 60 штук.

Зб i

площа якого становитьЗ249,б кв. м,

2. Технiчний стан жилого будинку та його прибудинковоi територii:

Пiд час проведення огляду жилого будинку Ns Зб на вул. Вишiородськiй
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувiuтьних 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:

зlл

Найменування елемента
(конструццii) булинку

l

Фундаменти

Ns

1

3

асадll

Стiни

4

ерметизованl стики

5

lдлога

6

Покрiвля

7

Водостоки

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцiТ) будинку
отребують поточного часткового
еNlо

задовlльноN,I

стан1

задовlльно

стан1

В задовiльному cTaHi
Потребус поточного часткового
NIoH

В задовiльно мч cTaнl

Примi

тка

8

9

l0

ll

Сходовi клiтки, сходовi
маршi
aLпкони, лоджii, ганки
огородження бмконiв i
lи
CMi ттепроводи (клапани,
товбури, шибери)
мiттезбiрнi камери

Потребують ремонту
задовlльном

cTaHl

водопровiд)

|2

lKHa

отребують кап iтального ремонту

lз

Bepl

отребують поточного часткового

|4

хlдн1 групи

Nlo

отребують кап iтального ремонту

l5

к озирки вхlдних груп

lб

ектрообладнання (щитова,
ережi, будинкове
iфти (машлннi
имtщення, дверl
с истеми центрального

17

l8

пaLпення

l9
20

2l
22

истеI\{и гарячого

одопостачання
Системи холодного
допостачання i каналiзацii
Прибудинк ова територiя
(благоустрi й, асфальтове
покриття)
Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
маиланч икiв)

Потребують капiтального ремонту

п

капlтального

ео

задовlльно

cTaHl

задовlл ьном

cTaHl

задовlльно

стан1

задовlл ьном

cтaHl

емо

ВисновкИ KoMicii: технiчний стан житловОго булинкУ на вул.Вишгородськiй
Зб - задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацiТ в веснянолiтнiй перiод 2021-202l року.
(оцiнка техtriчного стану, висlIовок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булиltку у наступrrиli перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер дiльниця-506

Сахно С.М.

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii

Сопрунець В.М.

майстер тех.дiльницi
.Щата

огляду

"

0l

,

/1

2021 р

'{,/

Шевченко о.Ю.

