
лкт |6J+
загального огляду rкилого булинку,

розташованого за адресою: вул. Вишгородська,4б

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киево>
од-507
(назва виконавця послуг)

Комiсiя
Тiщенко В.П.,

у складi: головного iнженера Шевчук С.А, iнженер I

майстра техдiльницi Тараненко Т.П,
категор1l

з 03.10.2022р. по 06.10.2022р,
(дата початку оrляду) (дата завершення оглялу)

провела огJulд житлового будинку за адресою: вчлиllя Вишго родська"46
l встановила таке:

1. Житловий будинок, загaulьна площа якого становить 7577,7 кв. м, кiлькiсть
квартир - 128 шryк.

На прибудинковiй територii розмiщуються урни дJUI смlття
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчпий стан л(итлового будпнку та його прибудпнковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку JФ 46 по вул. Вишгородськiй

комiсiя перевiрила стан нес}п{их та огороджувaulьних конструкчiй,, зовнiшнi та
вrгутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, елек,грообладнаннrI, дитяtIий майданчик та прилеглу територiю.

При цьому вияыIено:

[Iримiтка

Щоколь потребуе часткового ремонту

В задовiльномч cTaHi

Найменування елемента
(KoHcTpyKlii) булинку

Висновок про технiчний стан елемента
(KoHcTpJKuii) булинку

l Фундаменти

2 Фасади

Стiirи

Потребус обстукування плитки

В задовiльному cTaHi

.+ Герметизованi стики

) Пiдлога

6 --гПокрiвля Потребус капiтмьного ремонту

Тараненко Т.П.
(П.I.П. майстра)

м
з/п

J

В задовi,тьному cTaHi



7 Водостоки ] 11отребують ремонту таl...
] ДОУКОМПЛексацti

8 Сходовi клiтки. сходовi маршi Потребують капiтальпого ремонту
9 Балкоии, лоджii. ганки

(огородження балкопiв i
лоджiй)

Ганки потребlтоть капiтального
ремонту

l0 Смiттепроводл (клапатrи,
стовбlри, шибери)

Немас

1l Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

в1,1c\.ТH l

ll BiKHa | В заловiльному cTmri

|2 lBepi I l aмbypнl дверl поIреоують заJ\,tlни
I

I

1з Вхiднi групи Потребують капiта.rrьного ремонту

14 Козирки вхiдrих груп ГIотребують ремонry

15 Елек,трообладнання (rцитова-
мережi, булинкове освiтлення)

Е.лектрощитова потебуе кzшiтального

ремоЕry електромережа потрбуе
перетяжки

lб Лiфти (машиннi примiщеняя,
дверi маrrинних примiшень)

нeN,{ ас

l7 Системи центрального
опаlення

Потребують капiтального ремонry

18 Системи гаряtlого

водопостачання
Потребують капiтмьного ремонту

Системи холодlого
водопостачalнЕя i кана,riзацii

Потребують капiтального ремонry

17 Прибу,шlнкова територiя
(благоустрiй. асфа,тьтове
покритгя)

В заловiльному cTaHi

1tt Дитячi майданчики (облалrrаняя | Немае
дитячtfх майданчикiв) :

19

Висновки Koмicri: технiчний стан житлового будинку М46 по вул. Вишгородськiй
дитячого маЙданчику - задовiльниЙ. ЖитловиЙ будинок придатниЙ до експлуатацii
в осiньо-зимовий перiод 2022 року.

(orriHKa технiчного cTilнy. висновок про атацii жилого
буливку у н

Головний iнженер ОД-507 С.Шевчук

Iнженер I категорii В.Тiщенко

Майстер техдiльницi

jx

.Щата огляду (_> 2022р.

Т.Тараненко

уючд


