
загаJIьного ..j#;#" будинку,
розташованого за адресою: вул. Вишгоролська,44Б

Вдовиченко Ж.О.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Ки€ва))
од-507
(назва виконавця послуг)

Комiсiя у скJIадi: головного iнженера Тiщенко В.П., заступнрl!:а :lаLilльника з
благоустрою Козловоi Л.В,, майстра техдiльницi Вдовиченко Ж.О.

по 13.05.2022р
(дата початку огляду) (дата заверutення ог.;rя 1,}

провела огляд житлового будинку за адресою: вулиця Вишгорэд :-,ьдеJ4Б
l встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 3250 кв. м, l-iлькiсть
квартир - 80шryк.

На прибудинковiй територii розмiпцrються l дитяЕIих майданчик . \,рни д-]я
смiття,лави для вiдпочинку

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булпнку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведен}iя огJIяду жилого булинку Jф 44Б по вул, Виr.it,,рсдськiй

комiсiя перевiрила стан нес)лих та огороджув€uIьних конструкчiй. зовеiш.i та
BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, лверi, системи ЦО, ГВal. ХВП,
каналiзацii, електрообладнанЕя, дитячиЙ маЙданчик та прилеглч терито:;iю.

При цьому виявлено:
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Висноз <п lcoMicii: технiчний стан житлового будинку Nч44Б по вул.
Вишгородськiй ,цитячого майданчику - задовiльний. Житловий будинок придатний
до ексii-l},атацii в весняно-лiтнiЙ перiол 2022pol<y.

1ouiHKa технi.*rого ста}Iу! висновок про готовrriсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

Головнiай iнженер ОД-507 . Тiценко

Застч It ii ]iK liач озлова

Mai.i .Вдовиченко

Пll,''.,
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Потребус поточного ремонту,
канмiзацiйна мережа та ХВП
Асфальтне покриття та вимощення
потребуе ремонry
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Дата я1\ <<_а_>> аб 2022р.
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