
Акт
загального огляду жилоrо будинку,

розташованого за адресою: вул. Вишгородська,46Б

комiсiя у складi: головIIого iнженера Тiщенко В.п., застчпника чачальника з

благоустрою kозловоi Л.В., iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонт1, I

категорii;Костюченко е.О., маЙстра техдiльницi Тараненко Т,П,

Тараненко Т.П.
(П.l.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>

од-507
(назва виконавця лослуг)

з 15 .09. 2020р. по 15.0.2020р.
(дата початку огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою ли Вишго о ська.46Б

l встановила таке:

(дата заверutенttя оtltя-,i,, 1

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 3445,4 llB. N,I. Kl-ilbкlcTb

квартир - 72 штук.
На прибулинко озмlщуються 2 дитячих майданчикit

Висновок про технiчний cTaIl e:Ie\IeH,Ia

(KoHc,t укчiТ) бчдинк

вiй територii р
(перелiк елемеIlтiв благоустроtо)

2. Технiчнпй стан ,lситлового булинку та йоrо прибулинкоi]оТ ,r,ериторii:

Пiд час проведення огляду жйлого булинку J\ъ 46Б по в}л. Виurl,ородськiй

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних кояструкц1,1, з(,зн:lIllll га

BHyTpimHi cтi"",.r"*", no*pi"nlo, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, i,BI], хвII,

канЙiзацlТ, лiфти, електРооЪладнання, дитячиЙ маЙданчик та при,lе].t]" .'i,}ilор;ю.

При цьому виявлено:
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Висновки ltoMicii: технiчний стан житлового будинку J\Ъ46Б по вул.
Вишгорс,.]ськiй дитячого плайданчику, - задовiльний. Житловий будинок придатний
ДО еКСПП ! атацll в осlнньо-зимови й перiол 2020 року.

до),комплектац1l
Взадовiльному cTaHi
В зшовiльному cTaHi

Нсплас

В :задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

В за:овiльному cTaHi

Елсктрообладнання в задовiльному
с lан i, Електрощитовi в задовiльному
cr aHi
Не:чае

I kl l ребус замiни

(оцi ]tкa ,l,екillчного cTalty. BIlcHoBoK про готовнiсть до експлуатацii жилого

ГоловнIлй iнженер ОД-507

Заступ ник начаqьника з благоустрою
[нженера з органiзацii експ"чуатацii та
ремонту I категорii

Майстер техдiльницi

бl.tинкr r настчIlний перiод;

Тiщенко

Л. Козлова

е. Костюченко

Jz,/ (-/ 2020р.

Т. Тараненко
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Системи ]lснтр:шьного
опiL]ення


