
загал ьного ".r}о}i"""го будинку,
розташованоrо за адресою: вул. Вишrоролська,54Б

Вдовиченко Ж.О.
(П.I.П. майстра)

КП кКеруюча компанiя з обслуговування житлового фонду Оболонського
району м. Кисва> 507

(назва виконавця послуг)

Комiсiя у склалi: головного iнженера TirrleHKo В.П., заступника начаJIьника з

благоустрою КозловоТ Л.В., iнженера з органiзачiI експлуатацii та ремонту l категорii
Костюченко €,О., майстра техдiльницi Вдовиченко Ж.О.

з l5.09.2020p.
(дата початку огляду)

завершення огляду)

провела огляд жилого бу.линку за адресою вули 1_1я В ишгородська,54Б
l встановила таке:

1. Житловий булинок,, загальна площа якого становить l05 l2,70 кв. м,
кiлькiсть квартир - 112 штук.

На прибулинковiй територii розмiщуються l дитячий майданчик,лави
вiдпоч ин ку,урн и

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоТ тери,горii:
Пiд час проведення огляду жилого бу.ltинку Jф 54Б по вул. Вишгоролськiй

комiсiя перевiрила с,ган несучих та огоро/tжуваJIьних конструкцiй, зовнilttнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, ди,гячий майllанчик та прилеглу територiю.

При чьому виявJIено:

Ns
з/п

Найменування елемента
(конструкчiТ) бу,lинку

Висновок про технiчний стан елемента
(конструкцii) булинку

Примiтка

l Фу,н.ламенти

Фасади2

.+ Герметизованi стики

Пiллога

Покрiвля

Водостоки

5

6

7

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

в задовiльном IIl

по 15.10.2020p.
(.laTa завершення ог-,lя]} )

Потребують ремонту

Потребують ремонту

Стiни



8 Сходовi клiтки, сходовi маршi В задовiльному cTaBi
9 Ба.пкони. лоджii. ганки

(огородження балконiв i

лоджiй)

В заловiльному cTaHi

l0 Смiттспроводи (клапани.
стовбури. шибери)

В задовiльноплl,станi

ll Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

в наявностi водопостачання. в

задовi-rьному cTaHi
ll BiKHa В заловiльному cTaHi

|2 lBepi В задовiльному cTaHi

lз Вхiднi групи Сходи запасного виходу потребують
капiтального ремонl,у

1,1 Козирки вхiдних груtt Козирки запасного вихолу потребують
капiтального ремонту

15 Електрообладнання (щитова.
мережi, будинкове освiтлення)

В заловiльному c,r,aHi

16 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному режимi

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

|7 Системи центрального
опалення

18 Системи гарячого
водопостачання

19 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

Потребують ремонту

17 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

Потребус ремонту

Потребус лоукомплектацiil8 Дитячi майданчики (обладнання
дитячих майданчикiв)

Висновки комiсiТ:технiчний стан житлового булинку JФ54Б по вул. Вишгородськiй
дитячого маЙданчику - задовiльниЙ. Жиr,ловиЙ булинок придатний до експлуатацiТ
в осiнньо-зимовий перiол 2020 року.

(ouiHKa технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатачiТ жилого
булинку у наступний перiол)

I-оловний iнженер O/1-507

Заступник началь}Iика з благоустрою
Iнженера з органiзацii експлуатаI(ii,га
ремонту l категорii

Майстер техдiльницi
I

Тiщеrlко

Л. Козлова

с. Костюченко

2020р.

Ж. Вдовиченко

.Ц,ата огляду << УЭ->> ./,а


