
вдовиченк о Ж.о.
(П,I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового фонду Оболонського
району м. Ки€ва> ОД-507

(назва виконавця послуг)

Комiсiя у складi: головного iнженера Тiщенко В.П.,, заступника начшlьника з
благоустрою Козловоi Л.В., iнженера з органiзацiТ експлуатацii та ремонту I категорii
Костюченко С.О., майстра техдiльницi Вдовиченко Ж.О.

з l5.09.2020
(лата початку оглялу)

провела огляд жилого булинку за адресою: вYлиця Вишгородська.50Б
l встановила таке:

l. ЖитловиЙ булинок, загаJIьна площа якого становить 3927 ,50 кв. м, кiлькiсть
квартир - 72 штук.

На прибудинковiй територii розмiщуються 1 дитячий майданчик,лави
вiдпочинку,урни

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Nlr 50Б по вул. Вишгородськiй

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувaulьних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни,, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО.' ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територiю.

При цьому виявлено:

Найменування елсментаNs
з/п

Висновок про технiчний стан елемента
(KoHc,r,pl,Krri i) булинку

Примiтка

l Фундаменти В задовiльномч cTaHi

2 Фасади Потребус поточного ремонту

J В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi.+ Герметизованi стики

) Пiдлога

Покрiвля

В за;lовiльном1, с-ганi

Потребус часткового ремонту6

кон кцll о динк

Акт
загального оrляду жилого булинку,

розташованоrо за адресою: вул. Вишгородська,50Б

по l5.10.2020p.
(дата завершення огляду)

Стiни



7 Водостоки Потребують ремонту та
доукомплектацii

8 Сходовi клiтки. сходовi маршl Потребують капiтмьного ремонту
9 Балкони, лоджiТ, ганки

(огородження балконiв i
лоджlй

Ганки потребують капiтального
ремонту

l0 Смiттспроволи (клапани.
стовбури, шибери)

Немас

1l Смiттсзбiрнi камери
(водопровiл)

Немас

ll В iKHa Знаходяться в задовiльному cTaHi

1] .Щверi Потребують замiни тамбурнi, вихолу на

19рцще потребують замiни
lз Вхiднi групи Потребують поточного ремонту

14 Козирки вхiлних груп В задовiльному cTaHi

Електрообладнання (цитова.
\,I ежi. б линкове освlтлення

Електромережi потребують ремонту

16 Лiфти (машиннi примiщення,
дв l машинних

Немас

|7 Системи центра,,Iьного
оЛаJr'Iен ня

Потребують часткового ремонту

18 Потребують часткового ремонту

l9 Системи холодного
водопостачання i канмiзацii

Потребують часткового ремонту

|7 Асфальтне покриття потребус ремонту

!итячi майданчики (обладнання
дитячих майданчикiв )

Потребус замiни на сучаснi елементи

Висновки комiсii:технiчний стан житлового булинку N950Б по вул. ВишгородськiЙ
дитячого майданч
в осiнньо-зимовий

ику - задовiльний. житловий будинок придатний до експлуатацii
перiод 2020 року.

оцlвка технlчного стану, висновок про готовнiсть ло експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

Головний iнженер ОД-507

Заступник начальника з благоустрою
Iнженера з органiзацii експлуатацii та
ремонту I категорii

Майстер техдiльницi

В. Тiщенко

с. Костюченко

.Щата огляду << УЭ'- >> ,zd 2020р.

Ж. Вдовиченко

l5

примiщень)

Системи гарячого
водопостачання

Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

18

Л. Козлова


