
Акт
загальпого огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул. Вишгородська,4бА

Тараненко Т.П.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Кисва>
од-507
(назва виконавtlя послуг)

Комiсiя у складi: головного iнженера Тiценко В.П., заступнике нач&,Iьника з

благоус,троЮ Козловоi Л.В., iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонт1, I

категорiТ Костюченко €.О., маЙстра техдiльницi Тараненко Т.П.

з 15 .09. 2020р.
(лата початку оглялу)

провела огляд житлового будинку ,ja адресою: вули l{я Вишгоролська,46А
l встановила таке:

1. Житловий будинок, заг€uIьна площа якого становить 3448,4кв. I,1. Kijlbкicтb
квартир - 72 штук.

На прибулинковiй територiТ розмirцуються 1 дитячих майданчик,..Iави д.lIя

вtдпочинку
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Техпiчний стан житлового будинку та його прибулинковоi r-ериторii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку ль 46А по вул. ВишгородськiГt

комiсiя перевiрила стан нес)лlих та огороджувмьних конструкцiй, зоtsцitrIнi tа

внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи Ц(), ]'b]i i. ХВП"
каналiзацii, лiфти,, електРообладнаннЯ, дитячиЙ майданчиК та при_lеl,.Il.\l iерИторiю.

При цьому виявJIено:
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Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку Nэ4бА по вул.
Вишlгородськiй дитячого майданчику - задовiльний. Житловий будинок придатний
до eкc.I.r,i атацiТ в ociHHob - зимовиЙ перiод 2020 року.

(опittка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жплого
булинку v наступний перiод)

Го,товний ir;женер ОД-507 В. Тiщенко

Заступник нача"чьника з благоустрою
IH;KeHepa з сrрганiзацii експлуатацii та
peMoHTv I категорiТ

Майс,гер r,ехдi_.tьницi

Л. Козлова

с. Костюченко
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Поr,ребутоть часткового ремонту,
каrtапiзацiя

2]ата огляrу < /J 1" 2020р.

v Т. Тараненко
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