
А к,г
за гаJl bHoI,o огJrяlIу жиJlого були н ку,

роз,tlrlliованоl-о з8 1l;,lресою: B},;t. BltlII1-opollcbKao50Б

Вдовиченко Ж.О.
(П.I П. майсr,ра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговуtsання житлового фонду Оболонського
району м, Кисва> 507

( ttазва виконавця послl,г)

Комiсiя у складi: голов[Iого iнженера Тiш{енко В.П., заступника начальника з
благоустрою Коз"r]овоj'Л.В., iгtженера з органiзаltiТ ексгIJIуа,гаItii тa ремонту l категорiТ
Костюченко С.о., майстра тсхдiльrtлlцi L]дtlви,tсlrко )К.О.

з 13.09_?021р гlо 29. l02021p
(,llaTal t tt1,1at,ttr оt,;tя.t1, ) (,taTa завершсння оглялу)

гlровеJIа оI,ляд жиJIоI,о булинку за адресоN,I ts\,jlиllя Виlttl,о родська,50Б
l всl,ановиJ]а таке

l. Житловий будинок, загальна площа якого становить З687 кв. м, кiлькiсть
квартир - 72 штук.

На прибудинковiй r,ериторiТ розмiшtуються l литячий май/]анчик, лави
вiдпочинку, урни

(перс.riк с. lc\lel1,1 iB б.-lаrо\cTl)()l())

2. Технiчний cTalt жилог() булинку та його прибулинковоiтериторii:
Пiд час проведеrIня огляд)/ >l(илого булинку Л9 50Б по вул. Вишгородськiй

комiсiя перевiрила c,t,arl Iiесучих ,I,a огороll>l(уваJIьних консr,рукцiй, зовнiшнi та
BHyтpiItrHi сr,iни, сl-икtl, tIокрiв;tю, lti.it"tot,l,. BiKHa,,,tBepi. сt,lсl,е]\,lи I[O. ГВП, ХВП,
кана.ltiзацiТ, е.ltекr,рообла,,tнання, J[I.1,I,ячий майланчик,га I1риJ]еIl]у l,ериторiю.

llри чьому виявлеItо:
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I Iай rчlенування еJIемента Висновоlt про технiчний стан елемента
(KoHcTpyKuiT) булинку

5 | Пiд:Iога [J la_tiltзi.tblttlrlr с t alti

(l l[окlliв,-lя Потребл,с ре\,1онт}

7 L]o.1tlcTtlKl.t I I о,гребукll,ь р€}l о lJTr, l,а Jо),ком плектацiТ

8 Сходовi к,,liтки, сходовi маршi По,гребукlть кап iтальног о pe]\IoH,r}

liOll l(ttIl д

Фr tt. tartctt гlt oKo_,Ib ttor 1lсбr с pc\loI{,I,\
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('r irrlr I} la_ttltii,lbHtlrtv c,I atli

-1 l-eprrc- t l.t зtlвliн i с-г1-1 lill [} la:tlrзi. rblttlrtr с titHi
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lб Лi(l,ги (машиннi примiщення.
двсрi \Iilшингlих при:и iщеrrь)
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[:;rеrtтрообладнаннrl ( щи,гова.
пlepelIti. булинкове освiтлення)
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li(),,lопOс I,ачаIl I lrl

[1о гребус замiни tttlBepxtlBi щити,
е,цекl,ро j\.{ережа потребус перетялски

Немас

Ilo t рсбr ltl l,L Llac l li()l]()I () pe\l()II ly

l9 Cttc t епt lt xo.-loitlloI,o
водопостачанl lя i каrtа,riзчtttii

ГIо гребую,l,ь час гковоI,о peNloH,ry

1] I lplrбr,. tltгllttlBa teptt ttl1-1iя

( б, lагоl,с грiй. ac(-la,,t t, t,tltзе

Ilo тrя)
lt{ /(итячi tчtайдаl t чики ( обладit tання

дllтяLlI,1х майданчикtв

:\ct|la_tb t ttе I]окри l lя ,l 
i.l в1,1\lоII(ення

ttr-l,t 1"lcСlvt, pc\IilIl I \

Ilо,r,ребчс,заплiгtлt lta c\,.ttlcHi с.цеN,IеtI,I,и

l}исновltи KoN,IiciT: техIliчllий стан )illтлового булигtку "}fuS0Б по вул. Вишгородськiй
ди'гrlчоI,о маЙланчику * з?z|(овi.llьtrиЙ. }Киl,JIоI]иii бу,,tи1,1ок IIриltаl,}lиЙ до експлуатацiТ
в осiнньо-зимовиЙ перiод 202l року

(оцitлка техtti,tгtого сl,ан\,. BlIcHoBoK про го,говнiсть до еl(сплчатацii жилого
бr,LttttKr \ llacT\ пнrrй rrepio:t)
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Заступгt ик начал ьllика з благоустроIо JI. Козлова

lни<енера з органiзацiТ ексrlлуа,гацiТ,га

ремогlту I категорiТ
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