
лкт /jOL/
загального огляду жилого булинку,

розташоваlIого за адресою: Вишгородська, З4l1

(Шевченко О.Ю.)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового

фонду Оболонського району м. Кисва>,
lлыtи я-506

(rIазва виконавця послуг )

по 08 .04.202 1р.
(дата завершення оглялу)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Вишгородська. з4l1 i

п и цьо виявлено:

1. Житловий булинок, загальна площа якого становить 6064,9 кв, м,

кiлькiсть квартир - 108 штук.
На прибулинковiй територii розмiщуеться t дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчllий стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Jф 34l1на вул. Вишгоролськiй

комiсiя n"pabiprru стан несучих та огороджувЕuIьних конструкчiй, зовнirлнi

та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiллогу, BiKHa, дверi, системи цо, гвп,
ХВП, каналiзаuii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та

прилеглу територiю.

Ns
зlп

енчвання елемента
бконс ll динк

Висновок про технiчний стан
елемента (конс цi l б дин

Примi
тка

1 аменти
задовlльно cTaHl

) Фасади
задовlльном cTaHl

з TlHll
задовlльном cTaHl

в задовlльном cTaHl
,+ ерметизованl стики

5 ога
еб е поточного емонп

6 окрl вля отребус поточного часткового
емо

7 одостоки отребують поточного часткового
мон

Ми. шо нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера_Сахно
С.М, iнженера l-T категорii Сопрунечь-В.М., майстра тех. дiльницl Л94
Шевченко о-.Ю.

встановила таке:



ходовl клiтки, сходовi
арш1

отребуе поточного часткового
NloH

ЕUIкони, лоджii, ганк'
огородження балконiв i
оджiй задовlльном cтaHl

10 ]\,1с ттс воо aIlклди анипр (
вб и бши иур ер )

апани заваренi, стовбури
ють часткового моп еб

1l ттезбiрнi камери
водопровiд)
Ml

задовlльном cTaHl
12 lKHa

ь замlнио о
13 pl

задовlльно cTaHl
14 хlднl групи

задовlльно cTaHl
15 озирки вхlдних груп

задовlльно cTaHl
16

свlтлення

е бл анняктроо адн ващито(
ежер Електрощитовi потребують

асткового поточно монго11

примiщення, дверi
ашинних п имlщень

liт м ша tj tI нф (

цюlоть в паспо но ежиNIll8 истеми центрального
пален ня

ють капlталь}Iогопо еN,l оеб
19 истеми гарячого

допостачання по еб капlталыIого N,Io
0 истеми холодного

водопостачання i кана,,riзацii по еб кап lтального NIol

иттяо

нииб ок авд ито яу тер р
агбл о и а таль воу естр сф

задовlльном cTaHl
2

обладнання дитячих
айданчикiв)

ч Nl анч иикайд

задовlльном cTaHl
Висновки KoMic ll: технlчни и стан житлового буди нку на вул.ВишгорЪл ськlйЗ4ll, дитячого майданчика - задовiльний. Житловий будинок придатний доексплуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2021-202l року.

оцtнка технtчного стану, висновок про готовнiсть до експлуа l жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер дiльниця-506

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорiТ

ахно С.М.

Сопрунець В.М.

майстер тех.дiльницi

.Щата огляду *й а r 2О21 р.

Шевченко о.Ю,

, будинкове


