лкт

'9

загального огляду жилого будинкуо
розташованого за адресою: вул. Вишгородськаr52
Вдовиченко Ж.О.
(П.I.П. майста)

КП <Керуюча компанiя з обс.ггуговуванЕя житлового фонду Оболочського
району м. Кисво> ОД-507
(назва виконавчя послуг)

Комiсiя у сюrадi: головного iнженера Тiщенко В.П., заступника ijачмьника
благоустрою Козловоi Л.В., майстра техдiльницi Вдовиченко Ж.Сl.

з

по 13.05.2022р

з|3.04.2022р.

(.пата завершеттня

(лата початку огляду)

провела огJUIд жилого булинку за адресою:
1 встановила таке:

вулIIця

ог,T я

ir

1

ВщцrsвgдЕ!щr"'

Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 5835.00 кв. tvt., кiлькiсть
квартир - 105 шryк.
На прибудинковiй територii розмiшrуrоться 1 дигячий майданчик, урни. лави
вlдпочинку
(перелiк елементiв благоуст,рою)
1.

Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi Tt р,ш,:,зрii:
Пiд час проведення огляду жилого будинк1, ЛЬ 52 по вул. Виrrrгородськiй
комiсiя перевiрила стан нес)лих та огородж}ъаль.-{их конструкшiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, систеNlи ЦС, i'l]П, ХВП.
2.

каналiзацii, електрообладнання, дитяr{ий майданчик та прилеглу ,l,еритсrрitо.
При цьому виявлеЕо:

елемента |lрилriтка

з/п

Найменрання елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про техяiчний стан
(кон
ii) б дин

l

Фундаменти

В задовiльному

2

Фасади

Потребуе ремонту

Стiни

В з4довi,:ьному craHi

1

Герметизованi стики

Потребуе ремонту

)

Пiдлога

В задовiльному cTaHi

6

Покрiв.:rя

7

Водостоки

Потребуе ремонту, оголовки
венти,:rяцiйних KaHaniB потребують
емо
Потребуе ремонту та доукомплекташii

N9

)

i

L

oTaHt

I

гг

(

Y.JoBl кJ]lтки. сходовl vаршl

Балкони, лоджii, ганки
(оj-ороджевЕя балконiв

9

l,tЩ

_.}одоп

]l

hкна

2

Blf

!iозирки вхiдних

i

грр

|7

В заловiльному cTaHi

сктрооб"rалнання (щл това.
.,lээсжi. бу,tинкове освiтлення)

Потребус замiни поверховi щити,
елеюромережа потребус перетяжки

г lirи ( лiашиrтнi приtлiщення.
1 \{ашинних гr
1iцень
(-истсмицента,,tьного

Немас

Е.-

]tc

Немае

Тамбурнi дверi та лверi пiдваJrу
потребують замiни, виходу на горище
потребlтоть замiни
Потребують ремонту

Ilхiднi грути

)

I{eMae

В задовiльному cTaHi

-,]

14

l-

i

оводи (клапани.
.llIи
( MiTl сзбiрнi камери

ii

Потребують капiта.пьного ремонту з
го по 4-й пiд.. бпiд.
I'аяки потребують ремонту

В за,ловiльном1,, cTaHi

otl:

|18 lCrr с rеми

i9

гарячого
;](lдоilостачання

Системи холодного
] ],lt]:iостачання l канаJIlзацll
I 17 I Iрибулинкова територiя
i (бJlагоустрiй, асфа-T ьтове
I
in,, к
18 ' Дитячi майданчики (облмнання
|

I

В заловiльному cTaHi
В заловi.rrьному cTaHi

Асфмьтне покриття та вимощення
потребуе ремонту

В задовiльному cTaHi

| JlИ ГЯЧИХ МаИДаНЧИКrВ

Висн:вiсrl Koмicii: технiчний стан житлового будинку Ns52 по вул. Вишгородськiй

дитяч!)].t,, майданчику - задовiльний. Житловий будинок придатний до експJIуатацii
в весцяно-лiтнiЙ перiол 2022 року
(оцiнка технiчного стану. висновок про готовнiсть до експлуатачii жилого
булинку у насryпний перiол)

iнженер ОД-507

В. Тiщенко

Засryпник начаJIьника з благоустрою

Л. Козлова

Голопl

Iил"t

.

Май

fiaTa

2022р.

Вдовиченко

