
лкт38
загального огляду жплого будltнку,

розташовапого за адресою: вул. Вишгородська, 54

Вдовиченко Ж.о,
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компаtriя з обслуговуваIiнJI житлового фонду обо;l.,ltlського

району м. Киево> ОД-507
(назва виконавrи посrryг)

комiсiя у складi: головного iнженера Тiщенко В.п., заступника начаJIьника з

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

по l3.05.202]p
(лата початку оглялу) (дата завершення огляд )

провела огJIяд жилого будинку за адресом: Еудиця Вишгородська, 54

l встановила таке:

1 . Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 5420,70 кв l l, кiлькtсть

квартир - 73 шryк.
На прибулинковiй територii розмiuцrються 1 дитячий майданчик, лави

вlдпочинку, урни
(перелiк елемекгiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоТ терит,орiТ:

Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 54 по вул. Вишго+о-лськiй

комiсiя перевiрила стан нес)пtих та огороджувмьних конструкцiй, зовнiшьi та

внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВiI. ХВП,
кана.лiзацii, електрообладнання, дитячий майданчик т] прилеглу Tepi;To_:iK.

При uьому виявJIено:
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Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку Лb 54 по вул. Вишгородськiй
,цитячц,:"l маi"ljiанчик - задовiльний. Житловий булинок придапrий до експJryатацii в
весня!, l.,Jiтнiй перiод 2022 року

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жr.шого
булинку у насryпний перiол)

Головний iнженер ОД-507 В. Тiщенко

Застl,п Tt;K начальника з благоустою л озлова

майстеэ техдiльницi Ж. Вдовиченко
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