
Комiсiя у складi: головного iнженера Тiщенко В.П.,, зас,гупника начilльника з

благоустрою kозловоТ Л.В., iнженера з органiзацii експлуатацii 'гi: pelroHT1, I

категорii Костюченко е.О., майстра техдiльницi Тараненко Т,П,

Акт
загального огляду rкилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Вишгороlська,44Б

Тараненко Т.П.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонлу Оболонського раЙону м. Киева>>

од-507
(назва виконавця послуг)

з 15.09.2020р. по 15.10.2020p.
(даl,а початку огляду )

(дата ]авершення огjlя ry)

провела огляд житлового будинку ,]а адресою: вулиця Вишгорол ська.44Б

l встановила таке:

1. Житловий будинок, запшьна площа якого становить'1227, 1 кв. rt, кi-,tькiсз,ь

квартир - 80штук.
на прибудинкоьiй територii розмiщуються 1 дtrтячих майданчик . ypнt{ для

см lття
(перелiк елемеllтiв благоустрою)

2. ТехнiчниЙ стаЕ жилого булпнку та його прпбудIrнковоi тери горii:

Пiд час проведення огляду жилого будинку Np 44Б по ву_п. Вишгорслськiй

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкцlи, з()вн]lllнl та

внутрiшнi cTi"",.r"*", покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи l{o, l,B;l, хвп,
каналiзацii, лiфти, електрообладнаЕня , ди,lячиЙ майданчик та при.qеглу територiю.

При чьому виявлено:
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Виш.tгсродськiй дитячого майданч
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Головнi,li itlженер оД-507 . Тiценко

ЗаСтупник начальника з благоустрою
Iнженера з органiзалii експлуатацiТ та
ре \,l(} l1l ) I ка,гегорii

Майстер r,ехдiльницi

Л. Козлова

с. Костюченко

/о 2020р,

Т. Тараненко
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