
загального "rj#;;ГUrопп*r,
розташованого за адресою: вул. Вишгоролська,48А

вдовиченко Ж о.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>
од-507
(яазва виконавця послуг)

Комiсiя у скJIадi: головного iнженера Тiценко В.П., заступника .iijчаJlьника з

благоус,грою КозловоТ Л.В., майс,Iра техдiльницi Вдовиченко Ж.О.

з l3.09.2022p. по l З.05.2022р.
(дата початку огляду)

провела огляд житлового булинку за адресою:
i встановила таке:

(лата завершення ог.tл:t1 ;

вчjIиця ВишгоDол:ька Ns48-A

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить З245 кв. л;. _ ],rbKicTb
квартир - 80 шryк.

На прибудинковiй територii розмirrlуrоться 1 спортивний маliдан.lик, лави
вiдпочинку, урни для вiд смiття

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчншй стан ясrlтлового булинку та його прибудинковоi ,гепнторiТ:

Пiд час проведення огляду жилого булинку N9 48А по вул. Вилl: ор,.rдська
комiсiя перевiрила стан нес)п{их та огородкувшIьних конструкчiй. зовг:iLlнi та
вrгутрiшнi стiни, стики, покрiвJпо, пiдлоry, BiKHa, лверi, системи ЦО, ГL. i ХВП,
каналiзацii, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу тери ro,;;K,.

При цьому виявлено:

Висповок про технiчний стан i Iplt;иiTKa
елемента Kol.tcT yrtшii) б динк
I_{околь потребус часткового peMoHTv

В заловiльному cTaHi

В задовiльяому cTalri

В задовiльному cTaHi

На першому поверсi з 1-4 пiд'iзди
IIо поточн()го ]\1о

Потрбуе каrriтз,чьного ремовт),

Ng

з/л

1 Фасади

_) Стiни

4 Герметизованi стики

) Пiдтога

6 Покрiвля

7 Водостоки Немас,

1

Найменуваrня елемента
(констукцi'l) будинку

ФУнламенти



8 l С io;toBi ктiтки. схоловi маршi

9 Бi- lкtlни, -IoджiТ. ганки
одженнJI оыIконlв i лоджlи

10 С-,. lr-;,c прово,ща (клапани.
IJ. и

11 Сrrr,ггсзбiрнi ка,мери
вlд

l1 | Bi{Ha

Тамбурнi та ,цо технiчного пiдпiлля
по ]il\l l ни

Потребуе поточного ремонry

l(".o

ст:lвбч

DnF,
]i Е:лiчнi групи Потребують поточного рсмонту

1J Кrr,Irрки вхi.щlих груп

[;,, ;1;гро9бла,днання (шитовц
.r,;r,c;Ki, бчдинкове освiгленяя

Потребуе замiни поверховi щити,
е,l \{ lI сп

r16 и (машиттнi примirцення,
qlL:рl мil[iинаих п MlttleHb

1i (_ лстоми ц а Iьного опа]ення
18 j Системи гарлого

, вl,,.iопостачrtння
19 Сl,стеми хоjlо.щtого

з(r, lоlIостачаяЕя i капа:лзацiill

|"I
П;эибудипкова територiя
(б;iагоустрiй. асфальтове

иття)
18 jlитячi майданчию{ (обладlання

f,-fячж майданчикiв

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку Nч

вул. ВllшгородськiЙ спортивниЙ маЙданчик - задовiльниЙ. ЖитловиЙ
при.]:]-н]i: д() експлуатацii в весняно-лiтнiЙ перiол 2022року.

48-А на
будинок

Сходовi клiтини потребують
капiта.rьного ремонту
В за,довiльному cTaHi

}leMac

Немас

В задовiльному cTaHi

Потребують ремонту з 1-4 пiд'iЪди

Немас

Потребують поточного ремонту

ХВП та каналiзацiйна мережа
потребус поточного ремонту
В заловiльному cTaнi, вимощення
потребуе асфа,тьтування

Немае

(ottiHKa техlriчного стан.ч, висновок про готовнiсть до експлуатацii lолпого
булинку у наступний перiод)

ГоловIrий iнженер ОД-507 В. Тiшенко

Заст;,;,.,111 нача],IьЕика з благоустрою Л. Козлова

Майстr:р техдiльницi - Ж.Вдовиченко

'< Уа, ,{ата о 2022р.

l ] ло

Dr


