ькт $/

загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресом: вул. Вишгородська,,50В
вдовиченко ж,о.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя
району м. Киево> ОД-507

з обслуговування житл(tвого фонлу ОбоJIUнсы(ого

(назва виконавця посrryг)

Комiсiя у скJIадi: головного iнженера Тiщенко В.П.. заступtlика l.i,i:i_ць.,iика
благоустрою Козловоi Л.В., майстра техдiльницi Вдовиченко Ж.О.
по 13.05.202]р.

з l3.04.2022p.
(лата початку огляду)

(дата завершення огля,:rу)

провела огJIяд жилого булинку за адресом:
l встановила таке:

l. Житловий будинок,
квартир

-

з

l]ул

иц я ВишгороJськ..5 r]B

загЕrльна площа якого становить 4З62,50 кв. rt. кi.цькiсть

90 шryк.

На прибулинковiй територiТ розмiщуються l дитячий майданчик. l;ii;l
вlдпочинку, урни
(перелiк елементiв благоустрою )
2.

Технiчний сташ жплого булишку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огJIяду жилого буллrнку Nе 50В по вул. Виrlгородськiй

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджув€Lпьних консrрукшiй. зовнi ,".,i та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi. системи ЦО, ГRГ; ХВII"
каналiзацii, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
N9

зlп

Найменування елемента
(констрlкчii) булинку

Висновок про технiчtrий c,I ан елемеIrта
(кон
кцii) б дltllку

l

Фундаменти

Щоколь потребу€

2

Фасади

Потребують ремонту

Стiни

В заловiльному cTaHl

4

Герметизованi стики

В задовiльному cTaHi

5

Пiдлога

В задовiльнолtу стан

6

Покрiвля

Потребуе ремонту

7

Водостоки

Немас

)

l

l[plrltiтKa

ре\lонту

i
I

п
lв

Fl

L хсдоВl

к-J'Ilтки. сходоВl

Ба.зкони. лоджii, ганки
I (\город){iеЕня
ба-псояiв

м

ll ]]

IIо,гребують капiта,rьного ремонту
Ганки потребують ремонту

i

лоriкiй)

iтгспровошл (клапанll.
стовбури. шибери)
('м i,гтсзбiрнi каIчrери
во,цопроЫл)
BiKHa
С rt

г

1

l

Немас
Немае

1

тп

л t. .р

l2

В задовiльному cTaHi

lз lB хiднi групи

Потребують замiни тамбурнi дверi та
виходи на горище
Потрiбlтоть ремонту lпiд, 4пiд, бпiд

l4

!,( }ирки вхi.цтlтli груп

В задовiпьпом_ч cTaHi

екгрообладнання (шитова,
мережi, будпrжове освiтлення)

Потребус замiни поверховi щити,
електромережа потребус перетяжки

- l|r,ги (машиннi

}{емас

I

i 15

|

1

L------.i_

Е",

примiшiення,

6

.l I;

7

] чспI маLLинних п имtUiен5
( tлстеми пентрапьного
( !li]lIення

8

9
l7

|
I

Потребують ремонту

с,rстеми гарячого

Потребують капiта.rьного ремонту

Сл;стеrrи холодного
i}( )_]опостачавнrl i каналiзаrtii

Потребуrоть ремонry

lриоудинкова територlя
raгo),cчliй, асфаьтове

'i.

Асфатьтне покриття та вимощенЕя
потребус ремонту

и,гi,я

Лlл,гячi майданчики (об,:rалнання
птl
ilи,l,ячих майданчикiв)
L

В задовi:тьному cTaHi

Висновtсп комiсii:технiчний стан житлового булинку Ns5OB по вул. Вишгородськiй
.IитяLIсгс 1lаЙданчику - задовiльниЙ. ЖитловиЙ будинок придатниЙ до експJryатацiТ
в веJнr;о-лiтнiЙ перiол 2022 раку
(ошiнка технiчного сmку. висновок пр гоmвнiсть до експгуатацiТ жялого
булинку у настуrЕrий перiод)

В. Тiщенко

Г'оловrtий iнженер ОД-507
Засr,упttiлк нач€lJlьника

з благоустрою

Козлова
Ж. Вдовиченко

Майстев те

.iага tl;-

А;1>, \<_

У3

2022р,

/

