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'эзагаJIьного огляду жилого булинку,
розташованого за адресою: вул. Ви шгоролська,56/2

Вдовиченко Ж.О.
(П.l.П. майста)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового фонлу Обо.,iонського

району м. Киево> ОД-507
(назва виконавrи пос.lryг)

Комiсiя у склалi: головного iнженера Тiщенко В.П., заступника I{ачаJIьника з

благоустрою КозловоТ Л.В., майст?а техдiльницi Вдовиченко Ж.О.

зlЗ .04.2022р. по 13.05.2022
(дата початку огляду) (лата завершення ог-Iя.1,1. }

провела огJuIд жилого булинку за адресою: ву.цlIця Вишгородська.5 6/2

l встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить l2З9З,70 кз. м,
кiлькiсть квартир - l62 шryк.

На прибулинковiй територii розмiшryrоться 1 дитячий майданчик, .laBll
вiдпочинку, урни

(перелiк елементiв благоус rрою)

2. Технiчнпй стан ,кплого булинку та його прибудинковоi Tep;rTopii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку N9 56/2 по вул. Ви.тl-ородськiй

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкцiлi. зс,в,riшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, систеIчIlI ЦО, ХВП,
каналiзацii, електрообладнання, дитячий майданчик та прилегJtу теритоi-i с.

При цьому виявлено:

Висновок про технiчний стан елемента Примiтка
ко о динк

Щоколь будинку потребус ремонт)

В задовiльному cTaHi

В задовiльному с,ганi

В задовiльному cTaHi

В задовiльном1, c,TaHi

Потребуе капiтtl]ьно го ремонту

'коj'Iоб
оголовки

Потребують ремонту та
до ектацll
Потребують капiта,тыIого pcMoI{T}, з
l поl2пiд.

Nа
з/п

Найменуванrrя елемента
(конструкцii) будинку

1 Фундаменти

2 Фасади

_) Стiни

4 Герметизованi стики

5 Iliдлога

6 Покрiвля

7 Водостоки

lt Сходовi кчiжи, сходовi маршi

-]



g

IrцФrя

Балкони. лодхii, ганки
(о-ородження балконiв i

_rо,tжiй)
10 | Сl r iтгепроводлl (клапани.

u. шибери)
i 1 l ( л,rгi,сlбiрнi камери

Iiводопро Bt,])

Немас

Потребуе замiни поверховi щlтги,
e-leктpoмepexa потребус перетяжки

12 , Цr.:рi

ltз lB}:,днl грчпи

i4 ] Ксзирки вхiлних грр

i'лектрооблалнання (ццrтова.
м..реяti. булинкове освi-.лення)

16 ";tiф,ги (машиннi примiшtення.

Гta f'л:стсми цептaLtьного
опаiIення

iic имltцень

18 | С'истеми гарячого
вL,jlоtIостачання

9 Сис,геми холодного
в()допостачання i каналiзацii
Прибулинкова територiя

l 15;lагоустрiй. асфальтове
, liокриггя)

7

аднаIiня

Висновiiи комiсiТ:технiчнI{й стан житлового булинry Nч5612по вул. Вишгородськiй
дLtтяL::,],о \,IаЙданчику - задовiльниЙ. ЖитловиЙ будинок придатниЙ до експлуатацii
в весl]r,]о-_1iтнiй перiол 2022 року

(очiнка технiчного стану. вясновок про готовнiсть до ексшryатацiI жилого
булинк_ч у насryпний перiол)

Головнл;it iнженер ОД-507 В. Тiщенко

Застуll.tик начальника з благоустрою Л. Козлова

Майстер техдiльницi . Вдовиченко

,a
l

Ганки потребlтоть ремонту

Немас

В заловiльному cTaHi

Потребують замiни тамбурнi дверi,
виходу на горище потребують замiни
Потребlтоть ремонry

Потребують ремонry

Немас

Потребус ремонту

Немае

ПотребJтоть капитilльного ремонту

Асфальтне покриття та вимощення
потребус ремонry"

В заловLтьному cTaHi

с5- 2022р.

гс-


