
загаJIьного 
"."}о};r".го 

будпнку,
розташованого за адресою: вул. Вишгородська,5б/2

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

категорiТ Костюченко С.О., майстра техдiльницi Вдовиченко Ж.О.

по 14.05.202lp.
(лата початку оглялу) (дата завершевня оглялу)

l встановила таке:

1. Житловий будинок, загЕuIьна площа якого становить 123 14,50 кв. м,
кiлькiсть квартир - 162 шryк.

На прибулинковiй територii розмiurуються l дитячий майданчик, лави
вiдпочинку,урни

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жплого булинку та його прпбудпЕковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 5612 по вул. Вишгородськiй

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувtulьних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП.,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячиЙ маЙданчик та прилеглу територiю.

При цьому виявлено:

N,
зlп

Найменування елемента
(KoHcTpyKuii) булинку

Висновок про технiчний стан елемента
(конструкцii) булинку

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади I-{околь будинку потребуе ремонту

Стiни В задовiльному cTaHi

.+ Герметизоваяi стики В задовiльному cTaHi

5 Пiдлога В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля

7 Водостоки Потребують ремонry та
доукомплектацii

8 Потребують капiта:lьного ремонту з

lпоl2пiд.

Вдовиченко Ж.О.
(П.l.П. майстра)

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

(назва виконавця послуг)

з 14.04.202lp.

провела огляд жилого булинку за адресою: вулиця ВишгоDодська.56/2

)

Потребус ремонry (жолоб), оголовки

Сходовi клiтки, сходовi маршi



9 Ба,ткони, лоджii, гшtки
(огородження балконiв i
лолжiй)

Потребlтоть ремонту

l0 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Немас

Смiтгсзбiрнi камери
(водопровiд)

Немас

ll BiKHa В задовiльному cTaHi

|2 .I[Bepi Потребlтоть замiни тамбlрпi лверi,
виходу на горище потребують замiни

lз Вхiднi групи Потребують ремонry

Потребують потоtшого ремонту

l5 Елекгрообла,дншrня (щитов4
мережi, будинкове освiтлення)

Електромережа потребуе ремонту

lб Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiцень)

Немас

17 Потребуе часткового ремонту

18 Системи гарячого
водопостачання

Немае

19 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

Потребlтоть часткового ремонту

17 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

Потребус ремонту

l8 Дитячi майданчики (обладнання
дитячих майданчикiв)

В задовiльному cTaHi

Висновки комiсii:технiчний стан житлового булинку Ns56/2 по вул. Вишгородськiй
дитячого маЙданчику - задовiльниЙ. ЖитловиЙ будинок придатниЙ до експлуатацii
в весняно-лiтнiЙ перiод 202l року

(оцiнка техяiчного стану, висновок про готовнiсть до експпуатацii жи.lIого
булинку у насryпний перiол)

в lшенко

Засryпник начiu]ьника з благоустрою
Iнженера з органiзацii експлуатацiТ та

ремонту I категорiТ

Майстер техдiльницi

Л, Козлова

€. Костюченко

,Щата огляду << 1'/ >> &r5 202|р.

1l

14 Козирки вхiдних груп

Системи центального
опалення

Головний iнженер ОД-507

Ж. Вдовиченко


