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житлового фонду Оболонського раЙону м. Ки€ва)
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(назва виконавця послуг)

Комiсiя
Тiщенко В.П.,

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

по 12.\0.2022р.
(дата початку оглялу) (лата завершевня ог,rялу)

провела огляд житлового будинку за адресою: вYлиця Вишгооодська.46А
l встановила таке:

l. Житловий будинок, загальна площа якого становить 3206 кв. м, кiлькiсть
квартир - 72 шryк.

На прибулинковiй територii розмiщуються 1 дитячих майданчик,лави для
вiдпочинку

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчншй стап я(птлового будинку та його прибудинковоТ територii:
Пiд час проведення огJIяду жилого булинку.hl! 4бА по вул. Вишгородськiй

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

При цьому виявлено:

Ns
зlп

Найменування eJteMeHTa
(конструкцii) будинку
Фундаменти

Висновок про технiчний стан елемента
(констрlкцii) будинку

Примiтка

1

Щоколь потребуе часткового ремонту

В задовiльному cTaHi1 Фасади

_) Стiни

4 Герметизованi стики

)

6 Покрiвля Потребуе капiтального ремонту

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

Пiдrога В задовiльному cTaHi

llаГ

за гал ьного ..j"};Irj?ro,*' *r.
розташованого за адресою: вул. Вишгородськаr4бА

з l0.10.2022p.



7 Водостоки ] Потребlтоть ремонту та
] доукомпJектaшIп

Сходовi клiжи, схоловi маршi 1 IIотребують капiта.rьного ремонту8

9 Бап<они, лоджii, ганки
(огороджеяня ба,lконiв i
лолжiй)

В задовiльному cTaHi

Смiтгепровод..t (клапани,
стовбури. шибери)

tJс]\'l а€l0

ll Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

Немас

ll BiKHa В задовiльному cTmri

|2 !Bepi Тамбурнi дверi потребують замiни

lJ Вхiднi групи I} задовiльному cTaHi

Козирки вхiдних груп В за,lовiльному cTaHi

l5 Електрообладнання (щитова.
мережi, булинкове освiтлення)

] Електрощитова потребус кап iта,rьного

] р.rо"rу, електромережа потребуе
перетяжки

Лiфти (машиннi примiшення.
дверi машинних примiщень)

н с\1ас

17 Системи центtlльного [lо,грсбlтоть капiтального ремонту
опа",Iення

i8 Системи гарячого
водопостачаЁЕя

Потребl+оть капiта,rьного ремонry

19 системи холодного
водопостачання i каналiзацii

Потребують капiта,тьного ремонту

17 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфа,rьтове
покриття)

В задовiльному cTaHi

l8 Дитяqi майдан.мки (облалншlяя
дитячих майданчикiв)

Потребус замiни

14

lб

Висновки KoMiciT: технiчний стан житлового будинку Nэ46А по вул.
Вишгородськiй дитячого майданчику - задовiльний. Житловий будинок придатний

до експлуатацii в осiньо-зимовиЙ перiол 2022 року.
(очiнка технi.шого стаЕу, висновок про плуатацll жилого

булинку у на

Головний iнженер ОД-507 С.Шевчук

Iнженер I категорii В.Тiщенко

Майстер техдiльницi

,,Щата оглялу (( ) 2а22р.

Т,Тараненко


