
за гал ь н о го .."}# ;",ff oOJ, onn*r,
розташованого за адресою: вул. Вишrородська,50Б

Крижанiвська Т.Ю.
(П.I.П. майста)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового фонлу Оболонського
району м. Киевa>> ОД-507

(назва виконавця послуг)

З 19.09,2022р. по 2|.09.2022р.
(лата початку оглялу) (лата завершення оглялу)

провела огляд жилого булинку за адресом: вулиця Вишгородська,50Б
l встановила таке:

(лерелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку JЮ 50Б по вул. Вишгородськiй

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджув€lльних конструкцiй, зовнiшнi та
BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, електрообладнання, дитячиЙ маЙданчик та прилеглу територiю.

При цьому виявлено:

.I1ъ

з/rl
Найменування елемента
(констрlкцii) будинку

Висновок про технiчний стан елемента
(констрlтцii) будинку

Примiтка

l Щоколь потребус ремонту

2 Фасади В задовiльному cTaHi

J Стiни В заловiльному cTaHi

4 Герметизованi стики

5 Пiдлога В задовiльному cTaHi

Покрiвля Потребус капiта,rьного ремонту

7 Водостоки Потребують ремонту та доукомплеюацii

Комiсiя у складi: головного iнженера Шевчука С.А., iнженера l категорii
Тiщенко В.П., майстра техдiльницi Крижанiвськоi Т.Ю.

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 3687 кв. м, кiлькiсть
квартир - 72 пryк.

На прибудинковiй територiТ розмirrгуоться 1 дитячий майданчик, лави
вiдпочинку, урни

Фундаменти

В задовiльному cTaHi
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8 Сходовi клiтки, сходовi маршi Потребують капiтального ремонту
9 Балкони, лоджii, ганки

(огородження бмконiв i
лоджiй)

Ганки потребlтоть ремонту

Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Немас

11 Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

Немас

l1 BiKHa Знаходяться в задовiльному cTaHi

12 ,Щверi Потребують замiни тамбурнi, виходу на
горище по,гребlтоть замiни

lз Потребують ремонту

l4 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

15 Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове освiтлення)

Електрощитова потребус капiта,T ьного

ремонту, електромережа потребус
перетяжки

lб Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Немас

l7 Потребус капiтального ремонту

l8 Системи гарячого
водопостачанttя

Потребус капiтального ремонту

l9 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

Потребуе капiта,rьного ремонту

l7 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

Асфа:Iьтне покриття та вимощення
потребус ремонту

l8 .Щитячi майданчики (обладнання

дитячих майданчикiв)
Потребуе замiни на сучаснi елементи

в осiнньо-зимовий перiод 2022-202З pol<y

(оцiнка технiчного стану, висновок про жилого
булинку у насryпн

Головний iнженер ОД-507 . Шевчук

Iнженер l категорii В. Тiщенко

Майстер техдiльницi
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,Щата огляду << -4 / >> 2022р.

4 Т.Крижанiвська

l0

Вхiднi групи

Системи центрального
опалення

Висновки KoMiciI: технiчний стан житлового будинку Ns5OБ по вУл. ВиШГОРОДСЬКiЙ

дитячого майданчику - задовiльний. Житловий булинок придатний до експlryатацiТ
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