
лкт V63)
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Вишгоролська,44А

Таранендо Т.П.
(П.LП. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м, Киева>
од-507
(назва викопавця послуг)

Комiсiя
Тiщенко В.П.,

у складi: головного iнженера Шевчук С.А., iнженер I категорii
майстра техдiльницi Тараненко Т.П.

по 22,09.2022
(лата початку оглялу) (дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: вулиця Ви олська Ns44A
1 встановила таке:

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 3232 кв. м, кiлькiсть
квартир - 80 шryк.

На прибулинковiй територii розмiщуються l дитячих майданчик, урни для
смiтгя

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стап я(итлового булинку та його прибудпнковоi територii:
Пiд час проведення огJIяду жилого булинку Л! 44А по вул. Вишгородська

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни,, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацiТ, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територiю.

и цьо виявлено:

Потребують ремонry оголовки на
вентиляцiйrпд< канaшalх

II

N9

з/п
Найменування елемента
(конструкцii) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) булинку

При,viтка

1 Фундаменти
I {околь потребу€ ремонту

", Фасади В заловiльному cTaHi

J Стiни В задовiльному cTaHi

4 Герметизованi стики В задовiльному cTaHi

5 Пiдлога В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля

Потребують ремонту та
доукомплекгацii

7 Водостоки

Сходовi клiтки, сходовi маршi капrтального мо

з |9.09.2022р.

п

8



9 Баткони. J-Iоджii. ганки
(огоролження бапконiв i лоджiй)

l0 Смiттспрово.ша (кпапани,
стовбури, шибери)

Немас

1l Смiттсзбiрнi ка.п.rери

(водопровiд)
Немас

ll BiKHa
l

В заловiльному cTaHi

12 {Bepi В задовiльному cTaHi

1з Вхiднi групи В задовiльному cTaHi

14 Козирки вхiлних груп Потребують часткового поточного
ремонту

l5 Влектрооблалпання (шtитова-

мережi. булинкове освiтлення)
Електрощитова потрбуе капiтального
ремонту, елекtромережа поrребуе
перетяжки

16 Лiфти (машиннi примiщеняя,
дверi машинних примiшень)

Немас

|7 Системи центрального опменЕя Потребlтоть капiтального ремоfiry
18 Системи гарячого

водопостачання
Потребlтоть капiтального ремонту

l9 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

Потребують капiтального ремонту

1 7 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

В заловiльному cTaHi. Потребуе
асфальтl.вання бiля 3-го пiд'iзду пiсля
розритгя .ЩТЕК.

l8 Дитячi майданчики (облалнання

дитячих майданчикiв)
В задовiльному cTaHi

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку Ns44a по вул. Вишгородськiй
дитячого маЙданчику - задовiльниЙ. ЖитловиЙ булинок придатниЙ до ексгшуатацii
в осiньо-зимовиЙ перiод 2022 року.

(оцiнка технi*rого стаrrу, висновок про готовнi експлуатацlr жилого
булинку у насту

Головний iнженер ОД-507 .Шевчук

Iнженер I категорii В.Тiшенко

Майстер техдiльницi Т.Тараненко

об 8уtсчА

,Щата огляду ( > 2022р.

Ганки потребутоть ремонту


