
Тараненко Т.П,
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Киева)
од-507
(назва виконавця послуг)

Комiсiя у скJIадi: головного iнженера Шевчука С.А., iнженера l категорii
Тiщенко В.П., майстра техдiльницi Тараненко Т.П.

з22.09.2022р. по 27.09.2022р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляд})

провела огляд житлового будинку за адресою: вулиця Вишгородська.44
l встановила таке:

1. Житловий булинок, загЕчIьна площа якого становuть 794'| кв. м, кiлькiсть
квартир- 128 шryк.

На прибулинковiй територii розмiщуються урни для смiття

2. Технiчний стац я(итлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 44 по вул. Вишгородськiй

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкuiй, зовнiшнi та
вкутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоц, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
кана.пiзацii, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територiю.

При uboMy виявJIено:

Висновок про технi.rний стан е"-]емента Примiтка
(кон кцii) б дин
I-{околь потребуе ремонт,ч

Потребус обстlтування плитки

Стiни В заловiльному cTaHi

В заловiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

Потребуе капiта.тьного ремонту

Водостоки Потребують ремонту та до комплеrгацii

б

N9

з/л
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

l Фундаменти

Фасади

)

4 Герметизованi стики

5 Пiдлога

6 Покрiв:rя

]

tt сходовi клiтки. сходовi ма По с капlтального ремонту

лкт tлб )"l
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Вишгородськаr44

(перелiк елементiв благоустрою)

2



9 Балкони. лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лолжiй)

I'анки потребlпоть ремонту

Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

rle\{ас10

1,1 Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

Вiдсутнi

12 BiKHa В задовi:iьному cTaHi

13 !Bepi Тамбурнi лверi потребують замiни

|4 Вхiлнi грули ПотребJтоть поточного ремонту

l5 Козирки вхiдних груп Потребують поточного рмонry 1-8 пiд

lб Елекгрообладнання (utитова.
мережi, будинкове освiтлення)

Елекгрощитовi потрбують
капiтального ремонт електомережа
потребус перетяжки

17 Лiфти (машиннi примiщення"
лверi машинних примiшень)

Ilем ас

18 Системи центраJlьного Потребуе капiтального ремонту
опа,Iення

19 
| 
Системи гарячого

i водопостачаннrI
Потребус капiтального ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i каншiзацii

Потребус капiтального ремонту

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

Асфа,тьтне покриття потребус
капiта.lIьного ремонту

22 Дитячi майданчики (облацнання

дитячих майдштчикiв)
нема€

Висяовки Koмici[: технiчний стан житлового будинку М44 по вул. Вишгородськiй
дитячого маЙданчику - задовiльниЙ. ЖитловиЙ будинок придатниЙ до експJryатацiТ
в осiнньо-зимовиЙ перiод 2022 року.

(оuiнка техяi.шого стаrry, висновок про атапll жилого
булинку у н

Головний iнженер ОД-507 С.Шевчук

Iнженер i категорii В. Тiщенко

Майстер техдiльнишi Т.Тараненко
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