лкт

-/J7U'

загального огляду жилого булинку,
розташоваIlого за адресою: Вишгородська,38
(Шевченко О.Ю.)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування житлового

фонлу Оболонського району м. Кисва>,

дiльниця-50б

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М,
iнженера l-T категорiТ Сопрунець В.М., майстра тед. дiльницi Шевченко

о.ю.

по 08.04.202l р.

з 07.04.202|

(дата початку

огляду)

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул.вишгородська. З8 i
встановила таке:

l.

Житловий будинок, загальна площа якого становить 7805,5 кв. м,
кiлькiсть квартир - 128 штук.
На прибулинковiй територiТ розмiщусться 1дитячий майданчик
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчllий стан жилого булинку та йоrо прибудинковоi територii:

Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 38 на вул. Вишгородськiй
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувtLпьних конструкцiй, зовнiшнi
та BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
]ф

з/п
1

Найменування елемента
(конструкцii) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкuii) булинк1,

Фундаменти

В задовiльному cTaHi
2

3

4
5

6

Фасади

Стiни
Герметизованi стики
Пiдлога
Покрiвля

В

задовiльному cTaHl

В задовiльному cTaHi
потребують поточного ремонту

В задовiльному cTaHi
Потребуе поточного часткового
pe\IoHTy

Примi

тка

одостоки

7
8

9

l0
l1

отребують поточного часткового

|2

l

lз

Bepl

|4

хlднl групи

15

озирки вхlдних груп

lб
|7

l8

N,Io

ходовl клlтки, сходовl
аршl
алкони, лоджii, ганки
огородження балконiв i
оджiй)
Ml ттепроводи (клапани,
товбури, шибери)
Mt ттезбiрнi камери
водопровiд)

о

0
21
2

мо

задовlльно
cTaHl
клапани заваренi, стовбури
еб ють часткового eN{oH
еб € поточного

кна
по

ектрооб ладЕання (щитова,
мережi, будинкове
свlтлення
ф т и ( м а ш ин Hl п р им щ н ня
Bepi машинних примiщень)
истеми центрального

Системи гарячого
допостачання
истеми холодного
водопостачання i каналiзацii
р и б у ди нк о в те р и то р я
б л го у L т р и
фал ь то ве
тячi майданчики
обладнання дитячих
аи
икlв

емон

еб ють капlтального

В задовiльном

паленtIя

l9

ь поточного

б

емо

cTaHl

п

еб ють капlт€Lпьного

п

еб

мон

капlтаJIьного

eNIoH

ектрощитовi потребують
асткового поточного
i\1o
ацюють в паспо тном
по
о

еб ють капlтального

ежи
N{

он

б

ь капlтального

ejltoH

еб

ть капlтального

еN,tон

задовlльном

cTaHl

задовlльном

cTaHt

N{l

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового булинку на вул.
Вишгородськiй., З8, дитячого майданчика - з адовiльний. Житловий будинок
придатний до експлуатацiТ в весняно-лiтнiй перiол 2021-2021
року.
оцlнка технlчного стану, висновок про готовнiсть до експ J},атацll жи-,lого
булинк1, у настl.пниir перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер дiльниця-50б
Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii
маистер тех.дlльницl
.Щата

огляду

,, М

))

//

2021 р.

_шl

ахно С,М.

Сопрунець В.М.
Шевченко о.Ю.

