
загаJtьного 
"."}^} 

;"j!o Uro r"*r,
розташованого за адресою: вул. Вишгоролськао54Б

Вдовиченко Ж.О.
(П.I.П. майста)

КП <Керуюча компанiя з обслуговуваЕня житлового фонлу Оболонського
райокум. Киево> ОД-507

(назва виконавчя пос,туг)

Комiсiя у складi: головного iнженера Тiщенко В.П., заступника ii:.t.Iальника з

благоустрою Козловоi Л.В., майстра техдiльницi Вдовиченко Ж.О.

по 13.05.2022
(,пата початку оглялу)

завершеннrI огляду)
(дата завершення огля-lу)

провела огляд жилого булинку за адресою: вYлиця Вишгоро.llськ r-ý4Б
l встановила таке:

1. Житловий будинок, заг€шьна площа якого становить 90l3 кв. м. Ki.-lbKicTb
квартир-ll2шryк.

На прибудинковiй територii розмiщlтоться 1 дитячий майданчиlt, .лави

вiдпочинку, урни
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стап жилого булинку та його прибудинковоi тери,,орii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку, N9 54Б по Byj]. В;.,,ir,-срсдськiй

комiсiя перевiрила стан нес}п{их та огороджувальних конструкцiй, t\rв;limБi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry,, BiKHa, дверi, системи l](l ГВtI, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майдаI{чик та приJlегл}, , :,lиторiю.

При чьому вияыIено:

Висновок про техrriчний стан ejle\lellT:i rilиviтка
(кон о .l,и н к
Потребують ремонту

В задовiльноtлtу cl,aHi

Стiни В задовiльном}, cTarri

В задовiльном1, стан

Покрiвля Потребуе ре}{онту

В задовiJ,Iьном cTaHi

Ns
з/п

Найменування елемента
(конструкцii) булинку

1

Фундаменти

) Фасади

1 Герметизованi стики

5 Пiдлога

6

8

9 Ба,,rкони, лоджii, ганки
сходовi клiжи, сходовi ма

в задовiльном , стан

з|З.04.2022р.

Потребуе ремонт!

J



(огороджешu балконiв i
_rоджiй)

]0 Сttiттспроволи (клапанп. В задовiльному cTaHi
. шибери)

i 1l i (':лiттсзбiрнi камери
овiд)

lcT

i воJоп
i 1 l BiKHa В задовiльному cTaнi

I 12 ]lbepi

lЗ Rхiднr групи

!4 Kr l;inKlt ,rхiднллч груп

L iектрообладнання (шитова.
жi" б динкове освlтлення

l5

!1]

lб ]llфти (vашиннi примilrlеняя,
ritlilиIJHиx п

lстеNIи цеятр&,1ьвого

18 i нсrсvи гарячого
.'.r ]tопосl'ачання
Сисl,еми холодного
].\JопоL:тачання l кана;Il,]ацll

l lрибулинкова територi я

iблагоустрiй. асфшътове

I-,9

1l-

|;токритгя)
1 8 ' ]итячi майданчиlс.l (об:rа,днання

и irг{их \.rаиданчикlв

Висноrк:и комiсiТ:технiчний сl,аЕ житлового булинку Ns54Б по вул. Вишгородськiй
дитячого маЙданчику - за lовiльниЙ. ЖитловиЙ будинок придатниЙ до ексшryатацii
в весня!Iо-лiтнiЙ перiод 20?-2 року

(оцiнка технiчногtl стану, висIlовок про готовнiсть до експлуатачiТ жилого
булинку у насryпний перiол)

Головний iнженер ОД-507 В. Тiщенко

Застуt- яик нач&цьника з благоустрою л озлова

Maiтc,ien техдiльницi Ж. Вдовиченко

В задовi.rьному cTaHi

В задовiльному cTaнi

Сходи запасного вихо.ry потребlrоть
капiтального ремонту
Козирки запасного виходу по,гребують
капiтмьного ремонry
В задовiльному cTaHi

Працюють в паспортному режим1

Запiрна армаryра потребус ремонту

Потребус ремонту

Потребус ремонту

Асфальтне покриття та вимощенЕя
потребус ремоЕту

В задовiльному cTaHi

.Щ,ата l,r.l 1у( ,/з > 2022р.
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