
lлларiонова А.О

кп <керуюча компанiя з обслуговування житлового

фонду Оболонського району м, Ки€ва>,

Акт
загального огляду жилоrо будинку,

розташованого за адресою: Вишгородська,36а,

виконавця послуг)

з 15.09. 2020 р.

од-50б
(назва

Ми, щО нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С,М"

i;;ъй; 1_i категорii coniyr"uu в.,м., майстра т.дiльницi Iлларiьновад.о.

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 2751,4 кв, м,

кiлькiсть квартир - 60 штук.
ij; Б;аr;; ;'-овiй TeplrTopii роз м i щуютъ:1 1,]]:" "й 

майданчик
(перd.riк елемЪн гiв блаl оустрою)

2. Технiчний стан я(плого булинку та його прибудипково'i територiТ:

Пiд час проведення огляду жилого будинку Ns 36а по uyn, Вч,:|_оa::*?

комiсiя ,raр"Ъiрrпu стан несучих та огороджуваJlьних коЕструкцlй; зовнlшнl

та внутрiшнi йiпr,, .r"*r, покрi"лю., пцлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп,
iВП, *ч"-i.ацiТ, лiфтlr, електрообладнання, дltтячi, спортивнi майданчики та

прилеглу територiю.
При чьому виявлено:

(дата початку огляду)

провела огляд жилого булlлнку за адресою;

встановила таке:
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6

одостоки отребують поточного часткового

по 16.09.2020 р. _
(Йа завершення оглялу)

ву.q. Вишгородська.36а i
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отребують установки нових

лементtв

iгрових
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обладнання дитячих
1

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по

Вишгородськ а,Зба, та дитячий майданчик - задовiльний,

придатний до експлуатацii в осiнньо--чо*: ::ryi_::i
(buiHKa технiчного стану, висIlовок про готовltiсть_-по€ксплуатацп

булинку у rrаступний перiод)

вулицl
Житловий будинок
0-2021 року.
жилого

Сахно С.М.

Сопрунеuь В.М

Iлларiонова А.О.

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506

Члени KoMicii: iнженер l-i категорii

майстер тех. дiльницi

.Д,ата огляду (_ )) 2020 р


