Акт

загаJIьного оrляду ясилого будинку,
розташованого за адресою: вул. Вишгородськаr10
Войчешryк О.М

КП <Керуюча компанй

з обслуговування житлового
фонду Оболонського району м. Киево>.,

о -50б

(назва виконавця

послл)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у скJIадl: головного lнженера
Сахно С.М.. iнженеоа l-i категооii Сопруilечь В.М., майстра
техдiльницi Войчефк О.М

з21.04.2022р.

по 2|.04.2022р.

(дата початку огляду)

(дата завершення огляду)

провела огляд жI4пого булинку за адр есою: вчл. Ви
встановила таке:

10i

1. Житловий будинок,

заг€uIьна площа якого становить 37l7 ,7 кв. м,
кiлькiсть квартир -l08 штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються 1 дитячий майдаIrчик
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Техпiчний стан жилого булпнку та його прпбудпнковоi терпторi[:

Пiд час проведепня огляду жилого булинку Ns 10 по вул. Вишгородська
комiсiя перевiрила стаЕ несr{их та огороджуваJIьних конструкцiй,, зoвHimlri
та вrгутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, канапiзацiТ, лiфти, електрообладнаЕня, дитячi, спортивнi майданчики та
приJIеглу територiю.
При цьому виявлено:
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Впсновкп KoMicii: технiчний стан житлового будинку на вулицi
Вишгородськiй,l0 та дитячий майданчик - задо"iльrr"й. Житловий будинок
придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2022
роry.
(оцiнка технi.пrого стдIу, висновок про готовнiсть до експлуатацii холлого
бу.шпку у насryпний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506

Сахно С.М.

Члени KoMicii: iнженер l -i категорii

Сопрунець В.М.

майстер техдiльницi

ое! е

войцецук о.м

