
лкт /ЙJ,18
заrалыlого огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Вишгородськаr24

Левчеllко H.I.

(назва виконавця послуг)

М", цо нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С,М..,
iHжerlepa 1-i категорii Сопрунечь В.М., плайстра тех. дiльницi Левченко H.L

з 09.04.2021р. по 09.04.2021 р.
(лата початку огляду) (дата завершення оглялу)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Вишгородська. 24 i
встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого стаttовить 20l 1,8 кв. м,
кiлькiсть квартир -39 штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються 0 дитячий майданчик

(перелiк e.leMetrTiB благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибулипковоi територiТ:
Пiд час проведення огляду жилого булинку J\! 24 по вул. Вишгородська

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територirо.
При цьому виявлено:

л!
зlп

Найменування елеllrента
(конструкцii) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкuii) б1 -tи н Kr

lпрrй
|.*u

l Фундаменти
В задовiльному cTaHi

z
Фасади

В задовlльному cTaHl
з Стiни

В задовiльно Mv cтaнl
4 Герметизованi стики l

5 Пiдлога
В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля
В задовiльному cTaHi

,7 Водостоки
Потребують поточного ремонту

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонду Оболонського району м. Киева>,

дiльниця-50б



8 ходовi клiтки, сходовiс
аршl отребують капiта],Iьного ремонту

1-2 пiд.
9 aшкони, лоджii, ганки

(огородження бапконiв i задовtльном cTaHl
10 ттепроводи (клапани,

товбури, шибери)
CMi

11 ттезбiрнi камери
(водопровiд)

Ml

11 l кна

ють замiни 1,2 пiд.о еб
12 !Bepi

задовlльном cTaHl
13 хlднl групи

задовlльно cTaHl
|4 озирки вхlдних груп

задовlльно cTaHl
15 лектрообладнання (щитова,

ережi, будинкове
лектрообладнання в задовiльному
тан1.

16 фти (машиннi
имlщення, дверl

1] истеми центр€lльного
опалення
с

задовl"чьном cTaHl
18 истеми гарячого

одопостачання В задовiльном cTaHl
19 истеми холодного

водопостачання i каналiзацii
с

задовlльно cTaHl
\7 би ни ко тва итод lяр у р р

благо с и а ь€Lп от ву тр ф задовlльноN,I стан1
18 тячl маиданчики

(обладнання дитячих
аи анчикlв

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вулицi
Вишгородська,24 задовiльний. Житловий булинок придатний до експлуатацii
в весняно-лiтнiй перiол 2021 року.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii лtилого
булrrнку у н

Голова KoMicii: головний iнженер
дiльницi -506
Члени KoMicii: iнженер 1-i категорiТ
майстер тех.дiльницi

аступний перiод)

Сахно С.М.
Сопрунешь В.М.
Левченко H.I.

.Щата огляду ,, /,/ , 0| 2021 р.


