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загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Вишгородська,4бБ

Та аненко Т.П.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Кисва>>

од-507
(назва виконавця посrrл)

Комiсiя
Тiщенко В.П.,

у складi: головного iнженера Шевчук С.А.
майстра техдiльницi Тараненко Т.П.

iнженер I категорii

з 13.10.2022p. по i4,10.2m2rb
(лата лочатку оглялу) (дата завершення огляlу)

провела огляд житлового будинку за адресою ли Вишго 46Б
l встановила таке:

1. Житловий будинок, заг€цьна площа якого становить З214 кв. м, кlлькlсть
квартир - 72 штук.

На прибудинковiй територii розмiщlrоться 2 дитячих майданчики
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан 2кптлового булинку та його прибудинковоТ територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 46Б по вул. Вишгоролськiй

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi та
вrгугрiшнi стiни, стики, покрiвJпо, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, електрообладнання, дитяtIий майданчик та прилеглу територiю.

п и цьо виявлено:

Фундаменти

Фасади В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

Потребус ремонту

Потребус поточного ремонту

Ns
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан елемента
(конструкцii) будинку

Примiтка

1

I-{околь потребу€ часткового ремонту

2

J В задовiльному cTaHi

.+ Герметизованi стики

5 Пiдлога

6 Покрiвля

7 Водостоки | Потребутоть часткового peмoн,tу та

Стiни



! до}томплеюацii
8 Сходовi клiтки, схоловi маршi Пот ребують капiта,rьного peMoHTv
9 Ба,rкони, лоджii. ганки

(огородження ба-тконiв i
Ганки потребують часткового ремонry

,.Iолжlи
Смirтепроводи (клапани.
сто .ши и

l0

1l Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

Немае

1l BiKHa В заловiльному cTaHi

1] !,Bepi Талrбурнi дверi потребутоть замiни

lз Вхiднi групи В заловiльному cTaHi

l4 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

Електрооблалнання (щитова,
мережi" булинкове освiтлення)

Е,,lекгрошитова потебус капiтального
реvонт,ч, е-цектромережа потребуе
перетя)кки

16 Лiфти (машиннi примiцення. ] Немае
:Bepi машиннлтх примiшень} 

!

l7 Системи центального
опмення

Потребують капiтальногоремонту

]8 Системи гарячого
водопостачання

Потребlтоть капiтального ремонту

l9 системи холодного
водопостачання i каналiзацil'

Потребують капiта.lIьного ремонту

|7 Прибулинкова територiя
(благоусцiй, асфальтове
покритгя)

Асфшrьтне покриття та вимощення
потребус капiта.rьного ремонту

l8 !итячi майданчики (обла.]нання l перед будинком в задовiльному cTaHi,
J,итячих майданчикiв) | за бlлинком потребус замiни

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку JФ46Б по вул.
Вишгородськiй дитячого майдаЕчику - задовiльний. Житловий будинок придатний
до експлуатацii в осiньо-зимовиЙ перiол 2022

(ottiHKa технiчного стану, висIIовок про l жилого
булинку у н
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