лк"r э?

загального огляду жилого бl,линкуо
розташованОго за адресою: вул. Вишгородська,4Ь

Вдовиченко Ж.о.
(Il.l.П. майста)

<керуюча компанiя з обслуговування }iитлового фонду обо,tонського
пайонч м. Кисва> оД-507

кп

(назва виконавця послуг)

комiсiя у складi: головного iнженера Тiщенко В.п., заступнIlка llilчальника
благоустрою Козловоi Л.В., майстра техдiльнишi Вдовиченко Ж,О,
по 1 З.05 ,2022о

з |З.04.2022р.

(дата завершеttня ог-lя.i,,

(дата початку огляду)

i

провела огляд жилого булинку за адресою: вуJIи ця Вишгор олськ а_ 48
l встановила таке:
1. Житловий будинок, загшIьна площа якого становить З 144 кв. м. кiлькiсть
квартир - 43 шryк.
На прибулинковiй тер иторii розмiщуют ься лави вlдпочинку, }рнй
(перелiк елементiв благоустрою)
2. Технiчнпй стан ,килого булинку та його прибулинковоi територii:
Пiд час проведення огJIяду жилого булинку Ns 4il :,о вул. Вишгоро,цс,кiй комiсiя
перевiриJIа стан нес}чих та огороджувшIьних конструкшiй,, зоввiшil, 1'а i,l{)'TpirllHi
cri"r, сr"*", покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, систе]\,Iи цо, хвп. KaHa.,ri,.:r. ti".
електрообладнання, дитячий майданчик та прилег.lу тс,риторiю.

п

Jф

виявJено:
и цьо
Найменування елемента

зlп

Kotlc

l

дин

Висновок про технiчний стая елемента
кон
Kuii) бу l]ИНК)'
I_{околь потребус ремонту

l

Фундаменти

1

Фасади

В задовiльвому cTaHi

Стiни

В заловiльном1 cтatri

.+

Герметизованi стики

В задовiльному стан.

)

Пiдлога

В задовiльному cтaHi

6

Покрiвля

Потребуе ремонту

7

Водостоки

Потребlтоть лоукомl lлектацl1

8

Сходовi клiтки, сходовi Maputi
Балкони, лоджii, ганки

п

_)

9

10

(огородження ба.пконiв i
лоджiй)
Смiтгспроводи (клагlшrи,
стовб
. шиб

ть
монту 1-3 пiд
Балкони потребlтоть ремснту

Немас

,

'[pllMiTKa

--_]

з

Сl,iттсзбiрнi ка.мери

}{смас

(в,,доilDовlJ

I

L

В задовiльному cTaHi

!герi

Виходу па гориlце та входи до пiдвалу
потребують замiни
В задовiльпому cTaHi

|,,i
пjl tsхiднi гр;-rrи
г

В задовLтьному cTaHi

l5

j :.,,сктрооб.]аlнання ( tшlтова_
:,.lспсясi. бl.лllнкове освiтлення)

16

.

liqти (маrпиннi примiценяя,

17 i ', ilстеми

l8

Iiотребус замiни поверховi щити,
електромережа потребуе перетяжки
Немае

имi;-цень)

Потребус ремонту

центрzL,IьЕого

опJIеIiня
l f'лlстеми гарячого
|

I,1e мас

|.

I

f
I

I
I

( Itстепrи хо.]одного
] Lt]lопостачання i капмiзацii
17 ] Прибулинк<lва теритсрit
i ( б,,rагоус,rрiii, асфаJьтове
: '|',| ггя)
8 , Дитячi лlайланчики (обла:наrrчя
] .Lитячих май,tаri,rикiв)

По требl,с ремонry
[l заловiльному cTaHi

гt с

Виснl:л,,iи KoMiciT: ,rехнiчЕий стан житлового будинку Ns 48 по вул, Вишгородськiй
- задовi]rьниЙ. Житловиii будинок придатниЙ до експлуатацii в весняно-лiтнiЙ
rlерiол 2022 року
(orri нка технI'{llсгО СтаrI)-'. ВИСНОВОК ПРО готовнiсть по експ,туатаuiТ жилого

будинку у насryпний перiол)

Голов i Lий iнжепер ОД-507

В, Тiценко

Заст,у,п;rик начаJIьника з благоустрою

Л. Козлова

Майс-ер тех,цi.пьницi

Ж. Вдовиченко

,4

