
Акт
загаJIьноrо огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул. Вишгородська,46

Тараненко Т.П.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського paiioHy м. Кисва>

од-507
(назва виконавця послуг)

Комiсiя у складi: головного iнженера Тiщенко В.П., заступн1,1ка tiачмьнltка з

благоустрою Козловоi Л.В., iнженера з органiзацiТ експлуатацii l п peiitoHr,1, 1

категорiI Костюченко С.О., маЙстра техдiльницi Тараненко Т.П.

з 15.09 . 2020р. по l 5,0l 0.Длц
(лата початку оглялу)

провела огляд житлового будинку за адресою: ву,]иця Вишго оолс ька.46

l встановила таке:

1. Житловий будинок, загtшьна площа якого становuть 7571 ,7 кв, м. Ki_;lbKicTb

квартир - б4 штук.
На прибулинковiй територii розмlщуються урни для мlfiя

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчrrпй стан л(итлового будинку та його прибудпнковоi r,ериторiТ:

Пiд час проведення огляду жилого булинку Л! 46 по вул. Виri]городськiй
комiсiя перевiриJIа стан нес)п{их та огоролжуваJIьних конструкчiй, зовнiшнi та

BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВГl, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнанЕя, дитячий майданчик та прилеtл\, територiю.

При цьому виявлено:
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Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку Ns46 по вул. Вишгородськiй
дитячогс\ майданчик),- задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii
в ос iH н ьс-зllмовий перiод 2020 року.
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