
загальног., "."il} ;"""го будинку,

розташованого за алресою: By.lt. Вишl,оролська,50В

ВдовдчецдоjК.О
(П.l.П. майстра)

КП кКеруюча компанiя з обслуговуванI,1я житлового фонлу Оболонського

району м. Кисва> 507
(наз8а виконавця послуг)

Комiсiя у складi: головного iнженера Тiщенко В.П., заступника начtLпьника з

благоустрою Козловоi Л.В., iнженера з органiзачii експлуатацii та ремонтУ l катеГОРii

Костюченко €.О., майстра техдiльницi Вдовиченко Ж.О.

по l5.10.2020
(лата початку оглялу) (дата ]авершення огляду)

l встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 4з62,50 кв. м, кiлькiсть
квартир - 90 штук.

На прибулинковiй територii розмiщуються l дитячий майданчик,лави
вlдпоч ин ку,урни

2. Технiчний стан жилого булинку,га його прибудинковоI територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку М 50В по вул. Вишгоролськiй

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкчiй, зовнiшrri та

внутрiшнi стiни,, стики, покрiвлю, пiдllоr,у, BiKrra, дверi, сис1еми ЦО, ГВI1, ХВII,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу r,ериторiю.

При цьому виявлено:

Найменування елемента Висновок про технiчний стан елемента Примiтка
( консщI5 цiТ) б динк\,KoI lcl( кцiТ) б дццsу

Фундаменти

Пiдлога

В задовiльному cTaHi

В за.,tовi.,rьнолtу cTaHi

Ns
з/п

l

Потребують поточного ремонту
,,)

Фасади

('тittи В задовiльному cTaHi-)

В задовiльному cTaHi4 Герметизованi стики

5

6 Покрiвля Потребус поточного ремонту

з l5.09.2020p.

провела огляд жилого булинку за адресою: вулиця Вишгородська.50В

(перелiк елементiв благоустрою)



7 Водостоки Немас

8 Сходовi клiтки. сходовi ма t|Il По () к)ть кап. \,о
9 Ба_лкони, лоджii. ганки

(огородження балконiв i
лоджiй

В задовiльному cTaHi

]0 Смiттепроволи (клапани, Hertac

Немас

В заловiльному с,ганi

ll Смiттсзбiрнi камери
(водоп ровiд )
BiKHall

12 !Bepi Потребують замiни тамбурнi дверi

lз Потрiбен ремонт l пд. 4пд. бrrл

В задовiльному cTaHi

Електрощитова та електромережi
ll ь с\lо li
Немас

l4 Козирки вхiдних груп

Електрообладнан ня (щитова.
\l i,б динко ве освiтлення)

lб Лiфти (машиннi tlримiщення.
две l ]\Iашинних Il имiщень)

17 Системи центрального
опалення

Потребують часткового ремонту

18 Системи гарячого
водопостачання

Потребують капiтального ремонту

l9 системи холодного
водопостачання i kaHa.riзацii

Потребують часткового ремонт),

l7 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
пок иття

Асфальтне покриття потребуе ремонту

l8 !итячi майданчики (обладнан ня
дитячих майданчикiв )

В задовiльному cтaHi

до експлуатацll в осlнньо-зимовий перiол 2020 року.
цlнка технlчного cTaHyJ висновок про готовнiсть до експлуатачiТ жилого

булинку у наступний перiол)

Висновки KoMicii: ,гехнiчний стан житJlового булинку Л!5OВ по вул.
вишгородськiй. дитячого майданчику - задовiльний. ftитловий булинок придатний

(о

Головний iнженер ОД-507

Заступник нач€lJ,Iьника з благоустрою
Iнженера з органiзацii експлуатацiТ та
ремонту I категорii

Майстер техдiлыtицi

В. Тiценко

Л. Козлова

.-- С. Костюченко

flaTa огляду << .'Э' >>
?- Z2 2020р.

/-

Ж. Вдовиченко

стовбури, шибери)

Вхiднi групи

l5


