
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Вишгородська,44А

КП <Керуюча компанiя з обслугову,вання
житлового фонлу Оболонського району м. Киева>

од-507
(назва виконавця послуг)

Комiсiя у складi: головного iнженера Тiщенко В.П., заступн}lка :{ачальнtiка з

благоустрою Козловоi Л.В., iнженера з органiзацii експлуатацii ,,,а 
ремонт1, l

категорiТ Костюченко €.О., майстра техдiльницi Тараненко Т-.П,

по 15.10.2
(дата початку огляду) (дата завершен я ог"lяд})

провела огляд житлового будинку за адресою вчли ця Вишгородська Л!44А

l встановила таке:

1. Житловий будинок, загЕIльна площа якого становитЬ 4196,З кв. NI. Kl"lbкlljТb

квартир - 80 шryк.
На прибудинковiй територii розмiщуються 1 дитячих майданчик, урtIи дjlя Bl/i

см tття
(перелiк елеменr,iв благоус,грою)

2. ТехнiчнпЙ стан житлового будинку та його прибудинковоi ,r,ериторii:

Пiд час проведення огляду жилого булинку JФ 44Д по в},л. }}иtllгорtlдська

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкчiй, зoBHitttHi та

внутрiшнi cTi"",.rr*r, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи цо, гRIl. XBI].

канйiзацii, лiфти, електРообладнаннЯ, дитячиЙ маЙданчI,1К Та ПРИЛ3l ji'\ e,j,i j iогi,(r,

При чьому виявлено:
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1 Водостоки Потребlтоть лоуком п] Iектацi1

Тараненко Т,П.
(П.I.П. майстра)

з 15.09.2020р.
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Висновки Koмicii: rехнiчниЙ стан жит-Iового будинку Ns44a по вул, ВишгородськiЙ
д1.1тяL]оI,о маЙ;lанчик\, - задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацiТ
в ociHHbo -зимовий перiод 2020 року.

В задовiльному cTaHi

l ]емае

в зшовiльн омч cTaнl

оцlнка технrчного стану. висновок про готовнiсть до експrryатацii жилого
бу.iинку l, наступний перiод)

I'оловний iнженер ОД-507 В. Тiценко

Застl.пник нач€lJ,Iьника з благоустрою
Iнженера з органiзацii експлуатацiТ та
ремонту I категорiТ

MaircTep техдiльницi

Л. Козлова

е. Костюченко

r'6' 1о 2020р.

Т. Тараненко


