
Акт
загального оrляду жилого будинку,

розташованоrо за адресою: Кирилiвська,168.

Войчещук О.М

КП <Керу+оча компанiя з обслуговування житлового

фонду Оболонського району м. Киева>>,

дiльниця-50б
(назва виконавця пос-rryг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженера 1-i категорii Сопрунець В.М., майстра тех.дiльницi Войцещук О.М

з 09.09.2020 по 10.09.2020ц
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул.Кирилiвська. lб8 i
встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить |723,2 rв. м,
кiлькiсть квартир - 24.
На прибудинковiй територii розмiщуються

(перелiк елементiв благоустрою) ,

2. Технiчпий стан жплого булинку та його прпбудппковоi територii:
Пiд час проведенIIJI огJlяду жилого булинку Ns lб8 по вул. Кирилiвська

комiсiя перевiрила стан несr{их та огороджув€uIьних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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Впсновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул.Кирилiвська,

1б8 - задовiльний. ЖитловиЙ будинок придатний до експлуатацiТ в ociHHbo-

зимовий перiод 2020-2021 року.
(очiнка технi.пlого стану, висновок про готовнiсть до' будинку у наступний перiол)

експлуатацii жилого

Голова KoMicii: головний iнженер дiльницi-506 Сахно С.М.

Члени KoMicii: iнженер 1-Т категорii Сопрунець В.М.
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