
лкт g8
загального огляду я(илого бчлинку'

розташовапого за адресою: вул. Вишrоролська. 50А

Вдовиченко Ж.о.
(П.I.П. майстра)

кп <керуюча компанiя з обслуговування житлового фонлу обо-п.^,нського

пайонч м. Киево> оД-507
(назва виконавця пооrуг)

Комiсiя у скJIадi: головного iнженера Тiщенко В.П., засту пнiiка ь]]iальника з

благоустрою Козловоi Л.В., майстра техдiльницi Вдовиченко Ж.О.

з13.04.2022 по l З.05.202]р.
(лата початку огrrялу) (дата заверtttення llгlrя -r1

провела огJIяд жилого булинку за адресою: вYлиrlя вишгсоо.lсь цз. jOA

l встановила таке:

1. Житловий будинок, загzrльна площа якого становить 4257,50 кв, lvr, кi'liьttlс,гь

квартир - 80 шryк.
На прибулинковiй територii розмiпцrються 1 дитячий rrrайданчик. iаRи

вlдпочинку
(перелiк елементiв благоустрс,ю t

2. Техпiчний стан жилого булпнку та його прибудинковоi Tellir г,;рiТ:

Пiд час проведення огляду жилого булинку J\Ъ 50А по вул. Вишгороj,:, кiй

комiсiя перевiрила стан несr{их та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiiuнi та

внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВГ-;. ХВП,
каналiзацii, електрообладнання, дитячиЙ маЙданчик та прилеглу TeoriT(-ri: j ,,

При чьому виявJIено:

Висповок про техяi.нtлй стан еiемен_а Гlс,iлriтка
кон ,кцil о

Потребус ремонту

В задовi:ьному стагli

-.--г--_

Пiд,lога

В задовiльному cTart

В задовi;ъному cTaHi

В задовi:rьнолtу с:аяi

Потребус peIroHT},. DeMo}IT ого,rIовкIв

В задовiльному cTaHt

Найменування елемеIIта
(конструкцii) булинку

Jt
з/л

Фундаментиl

2 Фасади

) Стiни

4 Герметизованi стики

6

7 Водостоки

tt Сходовi клiтки, сходовi марrпt

Покрiвля

Потребlтоть pe\loH,j,,,

D_

_-]

)



9 5апкоrrи_ лоджii. ганки
i а, opoлKeHIlJI баш<онiв i

. о l;кiй )

10 Сrriттспроводи (клапана.
с i овбчри. rпибери)

] l Сrri:гсзбiрниi ка.мери
rво,цопровЦ)

3iKHa

Ганки потребують ремонту

Немас

Потребують замiни тамбурнi з l по
4пiд., виходу на горище потеб).ють
замiни

В задовiльному cTaHi

Потребус за,мiни поверховi щити.
електромережа потрбус перетяжки

Потребlтоть ремонту

Потребlтоть ремонry

Асфаrьтяе покриття та вимощенЕя
потребус peMoHT,v

Немас

]l

; \I]CPl

I;r:iднi групи

, 14 ,i ,lrlрllд вхiлrих груп

l -:,сктрсюбладнання (щитова.
rrсрсжi. буаlлнкове освiтлення)

ltоl.цi +,r, tn "-rr*i прп"iоrеяня.
__ л: р, \,gц_gцggа дрgлц teHb)

.' l lc гсмрt Iiечтр&lьного

l 18

L_
]ts

._,!lc,leM!, гарячого
!1]),Iолосl,ачання

r
( uстеми хо-цолвого Потребують ремонту

!9,.1._rgtос1l1qцgr i кана,r lзаlil l

i I1lибулинкова територiя
i[:;агоустрlй. асфальтоl,с
п(.(рип,я)

l8 Ди гячi майданwrюл (об.талнання

,:! итячих майлшrчикiв)

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку Л!50А по вул. Вишгородськiй
циIя,.оli) }{аr"l.санчику - заfовi.iьний. Жlrтловий будинок придатний до експлуатацii
в веjii it,]..)" jiiтнiй перiод -0J2 iloKy

(ошiнка технiчнчю ставу, вцсновок пр готовнiсть до ексrtпуатачii жилоm
булинry у васryтптий перiол)

Головн,t-r ii iнженер оД-507 В. Тiщенко

Застуi,ник начаJIьника з благоустрою

Майс,г,:р техдiльницi --Ж. Вдовиченко

ва

В зф.(овiльному cTaHi

Потребують ремонту

LIeMac

В задовiльному.станi

-,,,4 ф- __2022р.


