
Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул. Вишгородська,44

Тараненко Т.П.
(П,l.П. майстра)

КП кКеруточа компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Кисва>

од-507
(назва виконавця послуг)

Комiсiя у скJIадi: головного iнженера Тiценко В.П., заступнLrка 1lача-ilьнl{ка :]

благоустрою Козловоi Л.В., iнженера з органiзацii експлуат,ацiI та релlонц, I

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

з 15.09.2020р. ]]о l5.10.2020p,
(дата початку огляду) (,raTa завершення оtтяitу)

провела огляд житлового будинку за адресою: вули Вишгоlэ одська.44

l встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить бЗ50,5 кв. :rt, кiлькiсть

квартир - б96 шryк.
На прибулинковiй територ

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчпий сташ жптлового будинку та його прибудинковоi територii:

Пiд час проведення огляду жилого булинку Nq 44 по вул. Вишi ородськiЙ

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкriiй, зовнiшtri ra

внутрiшнiстir", .rr*r, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, г,вIl хt]гl.

кана.lliзацii, лiфти, електрообладнанrrя, дитячий майданчик та прилег]l]: ,ерIrторiю,

При цьому виявлено:

Висновок про технiчний стан елемен,l,а Примiтка
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В заrlовiльному cTaHi
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7 j Сilс,геvи центраJlьного

Ib Сис,tсми гарячого
В(], i()tIостачання
Сис,геми холодного
во,,{оIlостатiання l канмlзацl1
IIilабулинкова територiя
( благ.l1,стрi й. асфапьтове

5р

t_
Il

1i

lпО il il,я

Il lllтячi майданчики (обладнання
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Вuсн<rвкц lcoMicii: техlтiчниЙ стан житлового будинку Ns44 по вул. ВишгородськiЙ
дитячогс майданчику - задовiльний. Житловий булинок придатний до експлуатацiТ
в сlсii-tньtl-зt.iмовий перiод 2020 року,

(оuiнка технlчного стану,. висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
б1,_,tинк1 r, rrаступний перiод)

Головниii iнженер ОД-507 В. Тiщенко

Застl,пник начаJчьника з благоустрою
lнженера з органiзацii експлуатацii та
ремонту I категорii

Майстср техдi.пьницi

Л. Козлова

с. Костюченко

В задовiльному cTaHi

BiдclTlli

В за.rовiльному cTaHi

В за,rовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

Поrребують поточного ремонry 1-8 пiл

Потребують замiни поверхових щиткiв

Нелtас

Потребус поточного ремонту

По гребус поточного ремонту

Асфшьтне покриття потребуе ремонту

Нсмас

!атаогляд1, ,, У.r>, а 2020р.

Т. Тараненко

Еuдqлрgдц)
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