
лкт ц7
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул. Вишгородська,46А

Вдовиченко Ж.О.
(П,I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обсJryговування
житлового фонлу Оболонського району м. Киева>
од-507
(назм виконавця послуг)

Комiсiя у скJlадi: головного iнженера Тiщенко В,П., застуllника i]ач€Lпьника з
благоустрою КозловоТ Л.В., майстра техдiльницi Вдовиченко )(.О.

з lЗ.04.2022р. по lЗ.05.2022р.
(лата початку оглялу) (дата завершецня оr,-rr1.r\ )

провела огляд житлового будинку за адресою: в лиця Вишго одJьiiа.46А
l встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 3206 кв. м, кlлькlсть
квартир - 72 lllTyK.

На прибулинковiй територii розмiщуються 1 дитячих майданчик..lli. зи для
вiдпочинку

(перелiк елементiв благоустрою)

Висновок про технiчний стан елемен-.,а I1i: имiтка
(конс д?tн к
I-{околь потребуе часткового ре]uоЕту

В задовiльному cTmri

В задовiльномч cTaHi

В задовiльному cTaHi

в задовiльному стаяi

Потребуе капiта.пъного ремонту

Потребують ремонту та

1

Ng

з/п булинку
Найменування елемента
кон

l

Фундаменти

1 Фасади

_) Стiни

4 Герметизованi стики

5 Пiдлога

6 Покрiвля

Водостоки

Jo омплектацii

2. Технiчний сташll(птлового будинку та його прибудинковоi т,ери,горiТ:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Jф 46А по вул. Виiл оро,лськiй

комiсiя перевiрила стан нес)лих та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнi.цнi та
BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоц, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВr . ХВГI,
каншiзацii, електрообладЕаннrI, дитячиЙ маЙданчик та прилеглу т€Dи-..l.. l].

При цьому виявлено:
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стсми гарячого
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i 19 | С .лстеми холодного
ь. ]оIIостачанЕя 1 канаJllзацll
Ц :-.ибудинкова територiя
(б.;агоустрiй. асфмьтове

l гt-гя
jl тячi майданчики (обладнання

. ; t,т,ячих майдан.плкiв)

Виснозitи Koмicii: технiчний стан житлового будинку Nэ4бА по вул.
Виtriгорit,цськiй дитячого майданчику - задовiльний. Житловий будинок придатний
!о €кспlr}отацii в весняно-лiтнiЙ перiод 2022 року.

1c,uiHKa техиiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii ясlrого
булинку у наступний перiод)

Го,пtrвнtlй iнженер ОД-507 В. Тiщенко

Застl,пнлiк нач тIьника з благоустрою озлова

Майсrtр те
.--lК.Вдовиченко

Потребують капiтального ремонту
В задовiльному cTaHi

Немас

Немас

В задовirьному cTaHi

В задовiльному cTaHi

В заловiльному cTaHi

Потребус замiни поверховi щlrги,
електромережа по,гребуе перетяжки
Немас

Потребус ремонту

Потребуе ремонry

Потребутоть часткового ремонту,
канапiзацiя та Хвп
В заловi,lтьному cTaHi

Потребус замiни

Дата t-l 2022р,tяN << УА >> Dd


