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загальtlого огляду жилого булинку,
розташованого за адресою: вул. Ви ш горолська,5б/2

Крижанiвська Т.Ю.
(П.t.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговуваннrI житлового фонду Оболонського

району м. Кисва> ОД-507
(назва виконавrц пос,,rуг)

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

по 30. 09.2022rэ.
(лата завершення оглялу)

провела огляд жилого булинку за адресою: вулиця Вишгооодська.56/2
l встановила таке:

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить l2393,70 кв, м,
кiлькiсть квартир - 162 штук.

На прибулинковiй територiТ розмiпrуються 1 дитячий майданчик, лави
вlдпочинку, урни

(перелi к елементiв благоустрою)

Np

з/л
Найменування елемента
(KoHcTpyKuiT) булинку

Висновок про технiчний стан елемента
(конструкцii) булинку

Примiтка

l Фундаменти []околь будинку потребуе ремонту

2 Фасади В задовiльному cTaHi

) Стiпи В задовiльному cTaHi

1 Герметизованi стики В задовiльному cTaHi

5 Пiдлога

6 Покрiвля Потребуе капiтального ремонry
(жолоб), оголовки

7 Водостоки Потребують ремонту та
доукомплектацii

З 27.09.2022р.
(лата початку оглялу)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку N9 56/2 по вул. Вишгородськiй

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувЕuIьних конструкцiй, зовнiшнi та
BHyTpimнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ХВП,
каналiзацii, електрообладнання, дитячий маЙданчик та прилеглу територiю.

При uьому виявлено:

В задовiльному cTaHi



8 Сходовi клiтки, сходовi маршi Потребують капiтального ремонту з
lпоl2пiд.

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження ба:Iконiв i
лоджiй)

Ганки потребlтоть ремонry

10 Смiтгспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Немас

ll Смiтгсзбiрнi камери
(водопровiд)

Немас

ll BiKHa В задовiльному cTaHi

|2 lBepi Потребують замiни тамбурнi дверi,
виходу на горице потребують замiни

lз Вхiднi групи Потребують ремонту

Козирки вхiлних груп Потребують ремонту

l5 Електрообладнання (rшлтова,

мережi, будинкове освiтлення)
Електрощитова потребуе ремонту,
електромережи потребlrоть перетяжки

lб Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Немас

|7 Системи центального
опалення

Потребус капiтального ремонту

l8 Системи гарячого
водопостачання

Немас

19 Системи холодного
водопостачання i кана.пiзацii

Потребують капитirльного ремонту

1"7 Прибулинкова територй
(благоустрiй, асфа,rьтове
покриття)

Асфальтне покриття та вимощення
потребус ремонту

l8 Дитячi майданчики (облалнання
дитячих майданчикiв)

В задовiльному cTaHi

Висновки комiсii:технiчний стан житлового булинку N56/2 по вул. Вишгородськiй
дитячого маЙданчику - задовiльниЙ. ЖитловиЙ будинок придатниЙ до експлуатацii
в осiнньо-зимовий перiод 2022-202З року

(оцiнка технiчного стану, висновок про
булинку у насryп

С. Шевчук

жш,lого

Iнженер l категорll

Майстер техдiльницi

В. Тiщенко

8уючr'

аБслуг,

э9 \,l,й

.Щата огляду << 9/) >> {29 2022р.

Т.Крижанiвська

14

Головний iнженер ОД-507


