
Вдовиченко Ж.О.
(П.I.П. майстра)

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

Комiсiя у скJIадi: головного iнженера Тiщенко В.П,, застуt,rlиiiэ л..l!чалыlика з
благоустрою КозловоТ Л.В., майстра тех.дiльницi Вдовиченко }К.О.

з l3.04.2022p.
(лата початlry огляду) (дата завершення ог.,]я-rу)

провела огляд житлового будинку за адресою: вчлиця Вишгоро,.."i,
l встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 7577,,7 кв. и. (lлькlсть
квартир - l28 шryк.

На прибулинковiй територii розмiщуються урни дJul смiття
(перелiк елементiв благоус,грою)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прпбудинковоi,rериторii:
Пiд час проведеЕня огляду жилого булинку Ns 46 по вуп. Ви ]r,сDс,дськiй

комiсiя перевiрила стан Еес)лих та огороджуваJIьних констр}кцiй, зовнil-.lнi 1,а

внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВi I, ХВП.
каналiзацii, електрообладнаннJI, дитячий майданчик та прилегJг)- теритс,l .].

При uьому виявлеЕо:

Висновок пр технiчний стан е.;lемента iLримiтка
кон о динк

l {околь потребус часткового peмottT)
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В задовiльному cTaHi
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Потребуе капiтально го ремонт\,

Потребують ремонц та
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з/п
Найменрання елемента
(констрlкцii) будинку

l Фундаменти

2 Фасали

з Стiни

1 Герметизованi стики

5 Пiдлога

6 Покрiвля

1 Водостоки

8 с]ходовi клiтки, сходовi маршi Il ують капiта,rьного ремон

Акт VВ
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Вишгородська,4б

по l3.05.2022p.
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Висновки Koмic[i: технiчний стан житлового будинку Ns46 по вул. Вишгородськiй
дитячо]-о маЙданчику - задовiльниЙ. ЖитловиЙ будинок придатниЙ до експлуатацii
в ве,:няi,о_.,ltтнiй перiол 2022 рОкУ.

{оцiнка техвiчrlого cтatry, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у насryпний перiол)

Головнilй iнженер ОД-507 В. Тiщенко

Заступнi.rк r{ача,-iьЕика з благоустрою озлова

IVlай т,э_хдlльницl .Вдовиченко
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В задовiльному cTaHi

Немас

Да 2022р.
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