
лкт 5/
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Вишгородська,44А

КП <Керуюча компанiя з обсJryговування
житлового фонлу Оболонського району м. Кисва>>

од-507
(назва виконавця послуг)

Комiсiя у складi: головного iнженера Тiщенко В.П.,, заступника riз.lальника з
благоустрою Козловоi Л.В., майстра техдiльницi Вдовиченко Ж.О.

1. Житловий будинок, загЕuIьЕа площа якого становить 32З2 кв. ]vl . iлькlсть
квартир - 80 шryк.

На прибулинковiй територii розмirrrуrоться 1 дитячих майцанчик- .lт)ни для
смiття

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Техпiчний стан жптлового булинку та його прибудинковоТ те:иторii:
Пiд час проведення огJIяду жилого булинку Is 44А по вул. Виrг,ородська

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувщIьних конструкliй, зовнitt_lIti та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВi, ХВГl,
каналiзацii, електрообладнання, дитяtIий майданчик та прилеглу терито,li:о

п и цьо виявлено:
Висновок про техяiчний стая [[римiтка
елемента (конс т) з,и

I-{околь потребуе ремонту

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

В задовiльному стаяi

+

Потребlтоть ремонту оголовки на l

вентиjlяцlигIих KaH&Iax
Потребують доукомп jIек,гацli

N9

з/rl
Найменування елемента
(конструкцii) булинку

1 Фундаменти

2 Фасади

J Стiни

4 Герметизованi стики

5 Пiдлога

l lокрiвля6

Водостоки

Сходовi клiтки, сходовi маршil] каII lта ]Iы Iого oHTv

Вдовиченко Ж.О.
(П.I.П. майстра)

з |З.09.2022р. по 13.05,2022р.
(лата початку огляду) (дата завершення огля-L,у

провела огJIяд житлового будиЕку за адресою: вулиrи ВIrшгоDолr_ьь,qlФ44Д
i встановила таке:

] 
-----]
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l ; i l., i,rгсзбiрнi каvери
1во:опровiд)

: _lк(\ни. _lоджll. гirнки
{] ення бапкопiв i лоджiй)

.,r iTTe про воли (клапани,
а- шибе

Ганки потребlrоть ремонту

Немае

В заловiльному cTaHi

)ci], pi

11 ] BiKHa

i_
I5 '.,ектп

l:;li

2

l_+lз
i

14 lI ,uзирки вхiлних груп

ообладнання (uштова-
динкове освlтленнJI

1 б i :}- ri (rtаrпиннi примiцення.t-
l7

.j ВеР! r\''аLIlИННИХ П имlшень
С t:c tеми ц а[ьного опа-lення

r:стеми гарячоI,о
лдоIIостачаЕня

П&_-i
'u

19 | Сястеми холодного
tsсlспостачанЕя i каналiзацii

i7 , 'i эибуllлнкова територй
] l б,-rагоустрiй. асфа,'Iьтове

l tI,-

l rячi майданчики (облалншlня
дй1ячих маиданчикrв

Висн _,.;,irt }ioмici1: технiчниЙ стан житлового будиЕку Ns44a по вул. ВишгородськiЙ
дитяч( I i] майданчику - задовiльний. Житловий будинок придатний до експJryатацii
в осiнньо-зимовиЙ перiод 2022 року.

iоцlнка техIilчного c,l,aнy. висновок про готовнlсть до експлуатацll жилого
булинку у насryпний перiод)

Головнlлй iнженер ОД-507 В. Тiщенко

Заст]/п,i irl( начальника з благоустрою Л. Козлова

IV{айсте хдlлБниц

лrlдv :, Уэ

/ Ж.Вдовиченко

,, oJ

Немас

В задовiльному cTmri

В заловil-rьному cTaHi

Потребують часткового поточlого
ремонту
Елекгромережа потребуе перетяжки

Немас

Потребутоть поточного ремонry
Потребlтоть часткового ремонту

Потребlтоть часткового ремонту

В задовiльному cTaHi. Потребуе
асфатrьтранrrя бi,ля 3-го пiд'iЪду пiсля
розритгя .IITEK.
В заловiльному cTaHi

!,ата

\

2022р.

п

,l,.


