
лкт э9
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Вишгоролська,50

Вдовиченко Ж.О.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового фонлу Обол,эtлського

районум.КиевФ) ОД-507
(назм викояавця послуг)

Комiсiя у скJIадi: головного iнженера Тiценко В.П., заступника r!ачаJIьника з

благоус,трою Козловоi Л.В., майстра техдiльницi Вдовиченко Ж.О.

з|3.04.2022р. по 13.05.2022р
(лата початку огляпу) (лата завершення ог,-lя:t1,)

провела огляд жилого булинку за адресою: вуjlиця Виш городсь к а.5 0

1 встановила таке:

I. Житловий будинок, загальна площа якого становить 225'7 кв. м. :<iлькiсть
квартир - 30 шryк.

На прибулинковiй територii розмiпryються лави вiдпочинку, урllи
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчвий стан жилого булинку та його прибудинковоi терит эpii:
Пiд час проведення огJIяду жилого булинку Ns 50 по вул. Вишгородськiii комiсiя

перевiрила стан несучих та огороджувЕчIьних конструкчiй, зовнiшнi та вr 1,гоiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, систе\{и ЦО, ХВП, канiiлiзlrllТ,
електрообладнання, дитячий майданчик та прилегJiу _.,ер итор i ю.

При цьому виявлено:
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Висн:вл,,;l Koмicii: техн]чний стан житлового будинку Ns50 по вул. Вишгородськiй
- заJr;: i.:tьнllй, Житловий булинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй
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/оцiнка технi,lного стану, висIlовок про готовнiсть до експтryатачii жилою
булинку у насryпний перiол)

Головний iнженер ОД-507 В. Тiценко

Застуlrник нача]-Iьника з благоустрою . Козлова

Майстер техдiльницi Ж. Вдовиченко
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