
лкт ЦБ5/
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Виш городська,48А

Тараненко Т.П
(П.I.П. майстра)

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

з 17.10.2022р.
(лата початку оглялу)

провела огляд житлового будинку за адресою:
i встановила таке:

по l8.10.2022p.
(лата завершешrя оглялу)

вYлиIUI Вишгородська Ns48-A

1. Житловий будинок, загальна площа якого становпть З245 кв. м, кiлькiсть
квартир - 80 шryк.

На прибулинковiй територii розмiщуються 1 спортивний майданчик, лави
вiдпочинку, урни для вiд смiття

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчпий стан я(птлового будинку та його прпбудинковоi територii:
Пiд час проведення огJuIду жилого булинку Jф 48А по вул. Вишгородська

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

При цьому виявлено:

Стiни В задовiльному cTaHi

На першому поверсi з l -4 пiд'fзди
Il С IIОТОЧНОГО мон
Потребус капiтального ремонтуПокрiвля

л!
з/п

Найменування елемента
о дин(кон

Примiтка

Фундаменти
IJоколь потребус часткового ремонту

2 Фасади В задовiльному cTaHi

3

4 Герметизованi стики В задовiльному cTaHi

) Пiдrога

6

7 Водостоки Немас

Комiсiя у скJIадi: головного iнженера Шевчук С.А., iнженер I категорii
Тiщенко В.П., майстра техдiльницi Тараненко Т.П.

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчii) булинку

l



8

9 Ба,rкони. лоджii. гаlтки
(огородження бапконiв i лоджiй)

В задовiльному cTaHi

l0 Смiттспрово,шl (к:Iапани.
стовбури. шибери)

Немас

l1 Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

Немас

l1 BiKHa В задовiльному cTmri

|2 [Bepi Тамбурпi та до технiчного пiдпi.лля
потребlтоть замiни

lз Вхiдяi групи Потребlтоть поточного ремонту

l4 Козирки вхiдrих груп
| 
Потре6lтоть капiта.льного ремояту з

| 1-4 пiд'iЪли
Електрообладнання (пцтова_
мережi, будrЕкове освiтлення)

Електрощитова потребуе капiта.llъвого
ремонту. електомережа потребуе
перетяжки

Лiфти (мапlиннi примiшення.
дверi машинних примiщень)

[-IeMac

|7 Системи центрального опаjIення Потребують капiта,тьного ремонту
18 Системи гаря.Iого

водопостачЕшня
| Потеб}тоть капiта.,тьного ремокту
I

l9 системи холодного
во.]опостачан ня i кана_riзацij

Потребlтоть капiтальногоремонту

l7 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа;rьтове
покриття)

В задовiльному cTaHi, вимощення
потребуе асфальryвання

l8 Дитячi майданчики (обладнання
дитячих майданчикiв)

Немае

Сходовi клiтки. схоловi маршi Сходовi клiтини потребують
кагll],а]ьного он

lб

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового булинку }li
вул. ВишгородськiЙ спортивниЙ маЙданчик - задовiльниЙ. ЖитловиЙ
придатниЙ до експлуатацii в осiньо-зимовиЙ перiод 2022року.

(оцiнка технiчного стану, висновок про го Talцll жилого
оудинку у

Головний iнженер ОД-507 С.Шевчук

Iнженер I категорii В.Тiщенко

Майстер техдiльницi Т.Тараненко

48-А на
будинок

.Щата огляду ( ) 2022р.

15


