
лкт 5?
загального огляду жилого будинку'

розташованого за адресою: вул. Вш шгородськаr44

Вдовиченко Ж.О.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Киева)
од-507
(назва виконавця посlryг)

Комiсiя у скJIадi: головного iнженера Тiщенко В.П., засryпнi.iiiа tali..jibнilкa з
благоустрою Козловоi Л.В., майстра техдiльницi Вдовиченко Ж.О.

з |3.04.2022р. по 13.05.2022р.
(дата початк? огляду) (дата завершення огля_l, l

провела огJuIд житлового будинку за адресою: вy.циця BTtшIород( j LKa,44
1 встановила таке:

1. Житловий будинок, заг€шьна площа якого становить 794l кв. м, lci-TbKicTb
квартир - 128 шryк.

На прибудинковiй територii розмiщуються урни для смiття
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Техцiчний стан ,клlтлового булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Jф 44 по вул. Вишгtlоодськiй

комiсiя перевiрила стан несr{их та огороджувальних конструкчiй, зовнj.;,-i та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО. Гl], :. ХВП,
канаrriзацii, елек,грообладнання, дитячий майданчик та прилеглу т.эриторirо.

При uьому виявJIено:
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Впсновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку Ns44 по вул. Вишгородськiй
дитi; rIо 

"(: майданчику - задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii
в весняно-лiтнiЙ перiод 2022 року.

(оцiнка технiтlого стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у насryпний перiол)

Го.повt+- l йt iHlceHep оД-5 07 В. Тiщенко

Заступ 1, 1rK начмьника з благоустрою Л. Козлова

Майстеэ хдльЕиЦl ...

,, а,,1,х' <<. y'l_ .>)

Ж.Вдовиченко

Ганки потребують ремонту

Немас

Вiдс}тнi

В заловiльному cTaHi

Потребутоть поточного ремонry 1-8 пiд

Потребуе перетяжки електромережi

Немас

Потребус поточного ремонту

Потребус поточного ремонту

Потребус поточ}tого ремонту

Асфа,тьтне покритгя потребуе
капiтального ремонту

LIемас
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