лкт 5?

загального огляду жилого будинку'
розташованого за адресою: вул. Вш шгородськаr44
Вдовиченко Ж.О.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Киева)

од-507

(назва виконавця посlryг)

Комiсiя у скJIадi: головного iнженера Тiщенко В.П., засryпнi.iiiа tali..jibнilкa
благоустрою Козловоi Л.В., майстра техдiльницi Вдовиченко Ж.О.
з |3.04.2022р.

з

по 13.05.2022р.

(дата початк? огляду)

(дата завершення огля_l,

провела огJuIд житлового будинку за адресою:
1 встановила таке:

l

вy.циця BTt шIород( j LKa,44

Житловий будинок, заг€шьна площа якого становить 794l кв. м, lci-TbKicTb
квартир - 128 шryк.
На прибудинковiй територii розмiщуються урни для смiття
1.

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Техцiчний стан ,клlтлового булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Jф 44 по вул. Вишгtlоодськiй
комiсiя перевiрила стан несr{их та огороджувальних конструкчiй, зовнj.;,-i та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО. Гl], :. ХВП,
канаrriзацii, елек,грообладнання, дитячий майданчик та прилеглу т.эриторirо.
При uьому виявJIено:

з/п

Найменlъання елемента
(конс
б диII

l

Фlтiдаменти

1

Фасади

Потребуе обстукуваtIня плитки

J

Стiни

В задовiльному cTaHi

4

Герметизованi стики

В задовiльному cr.aHi

5

Пiдлога

в задовiльному

6

Покрiв.пя

Потреб ус кiшlтiL],Iьного ремовry

7

Водостоки

8

с х од о в

Потребують ремонry
до омплектацiт
lr
с капlтtшьt{ого

N9

t

Kjr l тки

Висновок про технiчний стан елемента
кон
iT)
линк
I {околь потребуе ремонту

cTzuri

ii

сх o.1l ов l м а

}1о

j

ilрпмiжа

+

-i

l

9

lll

5аqкони. лолжii, гаrrки
(огородження балконiв i
i!,,_.
] ],l}ilи l
Li t rriттепровода (клапани.
с , овбl и. шибе |.
с, лiттсзбiрнi камери
(зодо
Bi;)
]

I

Гп
I

Немас

Вiдс}тнi
В заловiльному cTaHi

]:

';

В заловiльному cTaHi

",i

lЗ lliiднi
t

Ils

В задовi-rrьному cTaHi

групи

It+|K, гlирки

вхiдних груп

ектрообл;цнання (щитова.

-'-,

Потребутоть поточного ремонry 1-8 пiд
Потребуе перетяжки електромережi

.1инкt)ве осв!т-]ення

_Y9ред,_
l],, и iмаIлиннi приl,tiщення.
] з -,Dl машинних
имi,шIень
Г17 С истеми центра"тьпого

lб

tl18

L

Немас
Потребус поточного ремонту
Потребус поточного ремонту

}lсгеми гаря.Iого

:tOдOпостачання

l9

Ганки потребують ремонту

--}lстеми хо.rlодного

Потребус поточ}tого ремонту

17 i i lрибулиякова територiя
:
iб;агоустрiй, асфzшьтове

Асфа,тьтне покритгя потребуе
капiтального ремонту

l

l8

,,,.l.)постачанЕя l каIJ:tлlзац)|

Irтrя )

Дirтячi uай:агrqаки.(обла:ншlня
дj1 rячих маиданчикlв)

LIемас

Впсновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку Ns44 по вул. Вишгородськiй

дитi; rIо "(: майданчику - задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii
в весняно-лiтнiЙ перiод 2022 року.
(оцiнка технiтlого стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у насryпний перiол)

Го.повt+-

l

Заступ

1rK

1,

йt

Майстеэ

.Ц,ата t,

iHlceHep оД-5 07

В. Тiщенко

начмьника з благоустрою

Л. Козлова

хдл ьЕиЦl

,, а,,1,х'

<<.

y'l_

.>)

Ж.Вдовиченко

...

2022р.

