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за гального .."# ;r#" були н ьry,

розташованого за адресою: вул. Вишгоролська,4бВ

вдовиченко Ж.о.
(П.l.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговуваннJI житлового фон,lу Обо.,l; -i"кого
райоrту м. Ки€ва)) ОД-507

(назва виконавця посrтуг)

Комiсiя у скJIадi: головного iнженера Тiщенко В.П., заступнtiка tlачальника з
благоустрою Козловоi Л.В., майстра техдiльницi Вдовиченко Ж.О.

з|З.04.2022 по 13.05.20]2г,
(лата початку оглялу) (дата завершсння ог;l-,.l ,)

провела огJIяд жилого булинку за адресою: вYлиця Вишгородсь ка.-16В
l встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого станови,гь 4143,20 кв. м. кiлькiсть
квартир - 90 шryк.

На прибулинковiй територii розмirrlуrоться лави вiдпочинку.},рнi,
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчнпй стап 2килого булинку та його прибудинковоi,герz: орii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку.lYs 46В по вул. Виluгtlродськiй

комiсiя перевiрила стан несr{их та огороджувaJ,Iьних KoHcTpyKitili ,сlвнiшнi та
BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, лверi, систеNfи Ii(). It]П. ХВП,
каналiзацii, електрообладнання, дитячиЙ маЙданчик та прилегJг/ теритг г iю.

и цьо ВияВJ-lено:
Висновок про технiчний стан елемента \i lK|.
(кон i)б длIнк\
Потребуе цоколь peмolrTy з 1-го по 6-й
пiд.
В задовiльному caHi

В задовiльномч c-laH

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

Потребус капiта1,1ьного ремонт}

IleMac
В задовiльном c,iaHl

N9

зlп
Найменувшlня елемента
(KoHcTpyKпi'r) булинку

i Фундамепти

Фасади

-) Стiни

.+ Герметизованi стики

5 Пiдлога

6 11окрiвля

,]
Водостоки

tt Сходовi клiтки, сходовi маршi
9 Ба.пкони, лоджii. ганки В задовiльном cTalн1

2



i (огt]родження ба,rконiв i

[iмiтгспровод.l (к.rапани,
стовб и- шIи l;

1l Спliттезбiрнi камери
ровiд) _
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1з tsхiлнi групи

15

14 l(t,,ilрки вхiдrкх груп Потребlтоть ремонту l -6пiл.

Е:, сктрооб;rа,лнання (щитова,
ve:,e;,ti. будинкове освiтлення)

сiти (маrпиннi примiщення,
:pi мапrинних примiщень)
a с\4и центраlьпого

iic геми гарячого

пэ ( ис iеми холодного
i.1l, l.)],lостачання l канацlзацll
['I rr,iбчдинкова територiя
I ii lагсrустрiй, асфа.пьтове

ття )

17

]8 тячi майданчики (об:rаднання
,ll.,тя .Jих ),1аиiанчикlв

Виснэirl;тl комiсii:технiчrlий стан житлового булинку Ns46B по вул. Вишгородськiй
- задовilьний. ЖитловиЙ будинок придатниЙ до експJryатацii в весняно-лiтнiЙ
перiод 2С22 року

(cuiHKa технiчного стану. висновок про готовнiсть до експпуатачiТ жшlого
булинку у насryпний перiод)

Го.rовi ;li, irrженер ОД-507 В. Тiшенко

Л. Козлова

Майсr,ер техдiльницi ж. Вдовиченко

lпо!

lT;

\
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Немас

I{eMac

В задовйьному cTmri

Потребують замiни на покрiвrпо 2,5пiд.

Потребlтоть ремонry

Потребуе замiни поверховi щити,
електромережа потребус перетяжки

Немае

Потребlтоть ремонту

Потребутоть капiтального ремонту

Потребутоть капiтального ремонту

Асфальтне покритгя та вимощенIul
по,гребус ремонту

Немас

Дата oi яау << 1а >> ,.' с5|- 2022р.

l]_

Заступн ик нач€tльника з благоустрою

r'


