
лкт g7
загального огляду жилого булпнку,

розташоваIIого за адресою: By.l. Вишгородська,50Б

Вдовиченко Ж.о.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обсrryговуваннJI житлового фонлу Обол,-llrсь;<ого

району м. Ки€вФ) ОД-507
(назм виконавtu посrryг)

Комiсiя у скJIадi: головного iнженера Тiщенко В.П., заступника нечаJ,Iьника з

благоустрою Козловоi Л.В., майстра техдiльницi Вдовиченко Ж.О.

по 13.05.2022р,
(дата початку огляду) (дата завершення огляj]) )

провела огляд жилого булинку за адресоItI вYлиця Вишгоrlодська,50Б
l встановила таке:

1. житловий будинок, заг.UIьна площа якого становить з687 кв. м. l.,lJti)кicTb

квартир -72 lllTyK.

. На прибудинковiй територii розмiщуються 1 дитячий майданчик, лlви
вlдпочинку, урни

(перелiк елементЬ блаrоустрою )

2. Технiчпrrй стан жилого булинку та його прибудинковоi терliто,зii:
Пiд час проведення огJIяду жилого булинку Ns 50Б по вул. Вишгородськiй

комiсiя перевiрила стан нес)лих та огороджувшIьt{их конструкцiй" зовнitпнi та
BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, систе]\Iи ЦО. ГВП, ХВП,
каналiзацii, електрообладнаннrI, дитячий майданчик та прилеглу теритсрi],i.

При чьому вияыIено:
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В задовiльному cTaBi
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Виснов,сп Koмicii: технiчний стан житлового будинку Ns5OБ по вул. Вишгородськiй
дитяtlг]: с ма!"1данчику - задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацiт
в веt:l-,sно-,liтнiй перiол 2022 року

(ot_tiHka технiчн.lгrr станч. висновок про готовнiсть до ексrLпуатачii lки.лого
будинку у насryпнпй перiол)

Головний iнженер ОЛ-507 В. Тiщенко

Заступн,iк начальника з бл агоустрою озлова

Майстер техд Ж. Вдовиченко

fiaTa огляду << У3 >'
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Немас

Знаходяться в задовiльному cTaHi

Потребlтоть замiни тамбурнi, виходу на
горице потребlтоть зам iни
Потребутоть ремонту

В за,ловiлыrому cTaHi

Потребус замiни поверховi щити,
електромережа потребуе перетяжки

Немас

Потребують ремонту

Потребlтоть ремонту

Потребують ремонту

Асфа.тьтне покриття та вимощення
потребуе ремонry
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