лкт g7

загального огляду жилого булпнку,
розташоваIIого за адресою: By.l. Вишгородська,50Б
Вдовиченко Ж.о.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя
району м. Ки€вФ) ОД-507

з обсrryговуваннJI житлового фонлу Обол,-llrсь;<ого

(назм виконавtu посrryг)

Комiсiя у скJIадi: головного iнженера Тiщенко В.П., заступника нечаJ,Iьника
благоустрою Козловоi Л.В., майстра техдiльницi Вдовиченко Ж.О.
по 13.05.2022р,

з|3.04.2022р.

(дата завершення

(дата початку огляду)

провела огляд жилого булинку за адресоItI
l встановила таке:
1.

з

огляj])

)

вYлиця Вишгоrlодська,50Б

житловий будинок, заг.UIьна площа якого становить з687 кв. м.

l.,lJti)кicTb

квартир -72 lllTyK.
На прибудинковiй територii розмiщуються 1 дитячий майданчик, лlви

.

вlдпочинку, урни

(перелiк елементЬ блаrоустрою

)

2. Технiчпrrй стан жилого булинку та його прибудинковоi терliто,зii:
Пiд час проведення огJIяду жилого булинку Ns 50Б по вул. Вишгородськiй
комiсiя перевiрила стан нес)лих та огороджувшIьt{их конструкцiй" зовнitпнi та
BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, систе]\Iи ЦО. ГВП, ХВП,
каналiзацii, електрообладнаннrI, дитячий майданчик та прилеглу теритсрi],i.
При чьому вияыIено:

е-]емента

Ns
з/л

Найменування елемента
(KoHcTplxuir") будинку

Висновок про технiчний стан
конс
i)б

l

Фундаменти

L{околь потребу€

2

Фасади

В задовiльному cTaBi

)

Стiни

В задовiльному стан;

,1

Герметизованi стики

В задовiльному cTaHi

Пiдлога

В заловiльному cTaHi

6

Покрiвля

Потребуе ремснту

7

Водостоки

Потребlтоть ремонт), та доукомп"rектаltii

ti

Сходовi lотiжи, сходовi маршi

п

ремонту

KaпlT&,IbHo1,o

Примi,гка

g

Бапкоtrи. ;тоджii. ганки
(огородження бапконiв i
;,олжiй)
Сlлiтгепроволи (клапани.

[ю-

с

гtlвбчри.

1l

-ГБ*i днi

14

Немас
Знаходяться в задовiльному cTaHi

Потребlтоть замiни тамбурнi, виходу на
горице потребlтоть зам iни
Потребутоть ремонту

групи

'(,]зирки вхiляих груп

В за,ловiлыrому cTaHi

Е--]_--_
15 :l:t<-tрс,об.rадання(пштова_
t.е,

leжi. булинкове освiтлення)

Гцq
|---+

l7

LL
,8

]-

l lB

Потребус замiни поверховi щити,
електромережа потребуе перетяжки

lти (машиннi примiщення,
имlUiень
Слtстеми центрirльно]о

Немас

Г'llc,:eMrr гаря.Iого

Потребlтоть ремонту

системи холодного
i канаriзацii
Прибl,аинком територiя
(б.lагсустрiй, асфальтопе

Потребують ремонту

Потребують ремонту

l

l,n _t всдапостачання
l-

Heltac

шибери)

Смiтгсзбiрнi камери
lво:опров!л)
BiKlra

пг

Ганки потребlтоть ремонту

11lс_!рlfiтя)
] Дитячi майдан.ики (облад IлаtItIя
:.j,гячих майданчикlв

Асфа.тьтне покриття та вимощення
потребуе ремонry
Потребус замiни на cyracHi елементи

Виснов,сп Koмicii: технiчний стан житлового будинку Ns5OБ по вул. Вишгородськiй
дитяtlг]: с ма!"1данчику - задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацiт
в веt:l-,sно-,liтнiй перiол 2022 року
(ot_tiHka

технiчн.lгrr станч. висновок про готовнiсть до ексrLпуатачii lки.лого
будинку у насryпнпй перiол)

В. Тiщенко

Головний iнженер ОЛ-507
Заступн,iк начальника з

бл

озлова

агоустрою

Ж. Вдовиченко

Майстер техд
/------\'!

fiaTa огляду

<<

У3

>'

2022р.

