лкт

?Z

загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вул. Вишгородська146Ь

в овиченко Ж.о.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обсlryговування

житлового фонду Оболонського раЙону м. Ки€ва)

од-507

(назва виконавця послуг)

Комiсiя у скJIадi: головного iнженера Тiщенко В,П., засryпника i,:,.llальника
благоустрою Козловоi Л.В., майстра техдiльницi Вдовиченко Ж.О.
з 1З.04.2022р.

по lЗ.05-?022ц

(дата початку огляду)

(дата заверцJення огл,,- )
"

провела огляд житлового будинку за адресою:
t встановила таке:
1. Житловий будинок, заг€шьна

вулиця Вишгорол,-ька.4бБ

площа якого становить

32l4 кв,

1,r. I

квартир - 72 шryк.
На прибудинковiй територiТ розмiпry.rоться 2 дитячих майданчиклi

i_lbкicтb

(перелiк елементiв благоустрою)

Технiчний cтatt житлового будинку та його прибудинковоi,ериторii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку $g 46Б по вул. Вяll ;,о-;.l,:lськiй
комiсiя перевiрила стан несr{их та огороджувaLпьних конструкцiй, зовнilJнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi,, системи ЦО, Гtsi i, ХВП,
2.

каналiзацii, електрообладЕання, дитячиЙ маЙданчик та прилеглу,геритс,)l;,.r.
п и цьо вия влено:
J'{!
Найменування елемента
Висновок про технi,tний cтall e-,IeMJHTa
з/п
1

(конструкцii) булинку
Фундаменти

(кон

укчii) булинк1
I_{околь потребуе часткового ремонт},

2

Фасади

В задовiльному cTaHi

-1

Стiни

В задовiльному cTaHi

_+

l'ерметизованi стики

в задовi;lьнопtу стан

5

ГIiдлога

Потребуе ремонry

6

Ilокрiвля

Потребуе поточIlого ремонту

7

Водостоки

Потребують часткового ремонт}, та
до омплектацtl

Ф;Бй_l

з

8
о

l0

1l
]il

]

('холовi ютiтки, сходовi ма
г il:iкони. лоджll. гalнки
( о,ljDодженЕя бап<онiв i
Kl

.!дц)_

( мi;тепрово.wr (клапани.
|
rб и, ши
и)
( пliтгезбiрнi камери
во.fоп oB]_,l
BiKHa

Немас
Немас

]

В заловiльному cTaHi

12 l ДI,эр

В задовiльному cTaHi

1]

В заловiльному cTaHi

14

, _. lирl(и Bxulнl,tx груп

В задовiльному cTaHi

i5

Г - ектрооб-паднання (пц.rтова,

Потребус замiни поверховi щити,
електромережа потребус перетяжки
Немас

,lб

.аинкове освr-.1енЕя

_,l l|т11

(удцlцllgi примiщення,

ихп

-]

aп ,i
l

Потребують ремонту
Ганки потребlтоть часткового р€монту

l8
i9

1 ;

i.'

MlUleHb

Потребутоть часткового ремонту

tеМ И ЦеНТРaLТЬНОГО

I!ацеfiня

(',lстсми гарячого

Потребують часткового ремонту

' в,-iдопостачання

Ll-cieMи хо.,IодЕого
,}(,JопостачЕIннJI i каналiзацii
i 17 ; Iiрибуличкова територiя
, "1 .r;,оl стрiй- асфальтове
]lo,1 1 ,,
,,.и гячi май:анчлки (обладнання
il

8

-t!

- ,]чих

vаlидalнчикlв

Потребують часткового ремонту
Асфальтне покритIя та вимощення
потребус капiтального ремоЕту
В заловiльному cTaHi. другий потрбуе
за\I1ни

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку Nэ46Б по вул.
Виulгородськiй дитячого майданчику - задовiльний. Житловий будинок придатний
дс е\:1- il -i гацii в весняно-лiтнiй перiод 2022 року .
.1.

(,.)ltlнKa ТеХНlЧНОГО CTaltY, ВИСНОВОК ПРО ГОТОВНtСТЬ ДО еКСПlryаТаЦП ЖИЛОГО

булинку у наступний перiол)

Головrrгй iнженер ОД-507

В. Тiценко

Заст\,i ,r;lK начальника з благоустрою

Л. Козлова

Майстер техдiльницi

ж.вдовиченко

!,ата с

<<-!,3->>

-э7

6

2022р.

