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категорll

з28.09.2022р. по 30,09.2022р,
(лата початку оглялу) (дата завершення оглялу)

провела огляд житлового будинку за адресою: вулиця Вишгородська,44Б
l встановила таке:

l. Житловий будинок, загшIьна площа якого становить З250 кв. м, кiлькiсть
квартир - 80шryк.

На прибулинковiй територii розмiщуються 1 дитячих майданчик , урни для
смiття,лави для вiдпочинку

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан ,килого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку ]ф 44Б по вул. Вишгоролськiй

комiсiя перевiрила стан нес)лих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територiю.

При цьому виявлено:

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

Ns
зlп iOб дин

Найменування елемента
кон

Висновок про технiчний стан елемента
цl окон

Примiтка

Фундаменти
Щоколь потребуе ремоЕту

2 Фасади В задовiльному cTaHi

J Стiни

1 Герметизованi стики

,\ Пiдлога

Покрiвля Потребус калiтального ремонту

1

6



7 Водостоки l Потребують ремонту та
;Io l)мплектацll

сходовi клiтки, сходовi маршi i Потрбують капiта,тьного ремонту8

Балкони, лоджii. ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)

В заловiльному cTaHi

l0 Смiттепроволи (клапани.
стовбlри, шибери)

ilе}'l ас

1l Смiттсзбiрнi камери
(волопровi.л)

Немас

11 BiKHa В задовiльному cTaHi

1,2 flBepi Тамбурнi дверi потебують замiни

lJ Вхiднi грlтlи
l

Потребують поточного ремоЕту

14 Козирки вхiдних груп Потребутоть потоIшого ремонту

Електрооблалнаяня (щитова,
мережi. булинкове освiтлення)

j Електрощитова потребуе капiтального

l ремонry. електромережа потрбус
l ПеРеТЯЖКИ

Лiфти (матпиннi примiщення. I Немае
дверi машинних примiщень) ]

17 Системи центального
опа"lення

Потребус капiта,rьного ремонту

18 Системи гарячого
водопостачання

Потребус капiтапьного ремонту

,l9
системи холодяого
водопостачання j каяалiзацij'

Кана,riзацiйна мережа та ХВП
I] капlтчIльного о

Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

Асфальтне покриття та вимощення
потребус ремонту

18 .I[итячi майланчики (обладнашrя

дитячих майданчикiв)
В заlовiльному cTaHi

15

lб

17

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку Nэ44Б по вул.
ВишгородськiЙ дитячого маЙданчику - задовiльниЙ. ЖитловиЙ будинок придатниЙ
до експлуатацii в осiньо-зимовиЙ перiод 2022р

(orriHKa техяiчного стану. висновок про ll жилого
булинку у насту
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