лкт э9

загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вул. Вишгоролська,50
Вдовиченко Ж.О.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя
районум.КиевФ) ОД-507

з обслуговування житлового фонлу Обол,эtлського

(назм викояавця послуг)

Комiсiя у скJIадi: головного iнженера Тiценко В.П., заступника r!ачаJIьника
благоус,трою Козловоi Л.В., майстра техдiльницi Вдовиченко Ж.О.
по 13.05.2022р

з|3.04.2022р.

(лата початку огляпу)

(лата завершення ог,-lя:t1,)

провела огляд жилого булинку за адресою:
1 встановила таке:

вуjlиця Виш городсь

к

а.5

0

I. Житловий будинок, загальна площа якого становить 225'7 кв. м. :<iлькiсть
квартир - 30 шryк.
На прибулинковiй територii розмiпryються лави вiдпочинку, урllи
(перелiк елементiв благоустрою)
2. Технiчвий стан жилого булинку та його прибудинковоi терит эpii:
Пiд час проведення огJIяду жилого булинку Ns 50 по вул. Вишгородськiii комiсiя
перевiрила стан несучих та огороджувЕчIьних конструкчiй, зовнiшнi та вr 1,гоiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, систе\{и ЦО, ХВП, канiiлiзlrllТ,
електрообладнання, дитячий майданчик та прилегJiу _.,ер итор i ю.
При цьому виявлено:
Висповок про технiчний стан еле\lента l l[римiтка
(ко
ii) б динк}
I {околь потребус ремонту

зlп

Найменування елемента
(конструкцir-) будинку

l

Фундаменти

2

Фаса,ци

В задовiльному cTaHi

з

Стiни

В задовiльному cTaHi

-1

Герметизованi стики

В задовiльному cTaHi

5

Пiдrога

В заловiльному cTaHi

6

Покрiвrrя

Потребус ремонту

7

Водостоки

Потребуе доукомплектацii

t}

Сходовi клiтки, сходовi маршi

п

N9

оат\

l
--r

з

()

JIL,IKOHи. лодж1!, г{lнки
(trгородження
ба.,rкопiв i
]

i0

1,1.1;кiй)

( плiттспроводи (клапани"
. шиб
l с говб
i11 ] Сrлiттезбiрнi камери
]
iв,lлоrlровiд)
l
I

,,

|_

r14

[J

ixH

l

i}хiлнi грутlи

l15

ахiдних груп

l

i]

] 17

18

l"

F
Ir,
Lt
I

|ээ
|--]

Немас
Немас

В задовiльному cTaHi
Вихолу на горище та дверi до пiдвалу
потребують замiни
В задовiльному cTaHi

Цвэрi

t__1 t,()зирки

16
!-_]_

Бмкони потребlтоть ремонry

Потребус ремонту

в

2-му пiд.

].,I:трооблlцпання (пtитоваjlинкове освlтлеlIня
l-it} ги (мапlиннi примiпIення,
илrirцень)
( истеми ценlрalrьIiого
0|tiшення
Сл,стеми гарячого

В за.ловi,,rьному стан i

}1сте]\lи хол()дного
в 1,1rtпостэчdчня l KaHa_jllзatill

Потребус ремонту

I Iрибу,аинкова територiя
(ii.тагоустрiй. асфальтове
п ()} иття)
..[итячi майданчики (облалнання
,1;] rячих майданчикiв )

Асфальтне покриlтя та вимощення
потребус ремонту

, ].

Немас:

Потребус ремонry
Немас

Немас

Висн:вл,,;l Koмicii: техн]чний стан житлового будинку Ns50 по вул. Вишгородськiй
- заJr;: i.:tьнllй, Житловий булинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй
перiо,t 2()?2 року
/оцiнка технi,lного стану, висIlовок про готовнiсть до експтryатачii жилою
булинку у насryпний перiол)

В. Тiценко

Головний iнженер ОД-507
Застуlrник нача]-Iьника з благоустрою

.

Майстер техдiльницi

Ж. Вдовиченко

\
.

/,1

)

Козлова

2022р.

