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

од-507
(назва виконавця послlт)

Комiсiя у скJIадi: головного iнженера Тiщенко В.П., засryпника начальника з
благоустрою Козловоi Л.В., iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту I

категорii Костюченко €.О., майстра техдiльницi Тараненко Т.П.

з 14.04.2021p. по 14.05.2021р.
(лата початку ог.лялу) (дата завершення оглялу)

вулиця Вишгородська Jф48-Апровела огляд житлового будинку за адресою:
1 встановила таке:

1. Житловий будинок, загaшьна площа якого становить З207,20 кв. м, кiлькiсть
квартир - 80 штук.

На прибудинковiй територii розмiпlуються 1 спортивний майданчик, лави
вiдпочинку, урни дJIя вiд смiття

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жптлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведенЕя огляду жилого булинку ЛЪ 48А по вул. Вишгородська

комiсiя перевiрила стан нес)лих та огороджув€uIьних конструкчiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry. BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП' ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територiю.

При цьому виявлено:

JФ
з/п

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Примiтка

1 Фундаrrленти В задовiльному cTaHi

2 Фасади

_) Стiни В задовiльному cTaHi

Герметизованi стики В задовiльному cTaHi

5 Пiдтога На першому поверсi з 1-4 пiд'iЪди
потребуе потоtшогоремонту

6 Покрiв,:rя Потребуе часткового ремонту

7 Водостоки Немае

В задовiльному cTaHi
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8 Сходовi клiтки, сходовi маршi Сходовi клiтини потребують
капiтмьного ремонту

9 Баrкони, лоджii, ганки
(огородження ба.rконiв i лоджiй)

В задовiльному cTaHi

10 Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Немае

1l Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

Немас

11 BiKHa В задовiльному cTaHi

|2 ,Щверi Таrчrбурнi та до техпiчного пiдпiлJIя
потребують замiни

13 Вхiднi групи

Козирки вхiдних груп Потребlтоть ремонту з 1-4 пiд''iзди

l5 Елекгрообла,днання (пштова
мережi, булинкове освiтленвя)

Електромережi булинку потребуrоть
перетяжки, електрощитова в
задовiльному cTaHi

16 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Немае

17 Системи центрального опапення Потребують поточного ремонту
запiрноi армаryри

18 Системи гарячого
водопостачання

Потребlтоть часткового ремонту:
часткова замiна трубопроводу,
запiрноi арматури

19 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

Каналiзацiйна мережа потребус
поточ-t{ого ремонту в 4 пiд'iздi

17 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

В заловiльному cTaHi

l8 .Щитячi майданчики (обладнання
дитя.Iих майданчикiв)

Немас

Висновкп Koмicii: технiчний стан житлового будинку J\Ъ 48-А на вул.
Вишгородськiй спортивний майданчик - задовiльний. Житловий будинок
придатниЙ до експлуатацii в весняно-лiтнiЙ перiод 202lpoKy.

(оцiнка техпi.шого стану, qисновок про готовнiсть до експлуатацii жилого

Головний iнженер О!-507 В. Тiщенко

Засryпник начальника.з благоустрою
Iнженера з органiзацii експлуатацii та

ремонту I категорii

Майстер техдiльницi

/
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Л. Козлова

е. Костюченко

,Щата огляду n /l ,, рё- 202|р.

Потребують потоIшого ремонту
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