Акт

загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вул. Вишгородськаr14
Родаченко Л.В.
кп <керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонду Оболонського району м, Киева>,
о -506

(назва виконавця послуг)

мr, цо

нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.м.,
iнженера 1-i категорii Сопрунець В.М., майстра техдiльницi РЪдаченко Л.В,
з 04.05.2022

по 05.05.2022 р.

(дата початку огляду)

(дата завершення оглялу)

провела огляд жилого будинку за адресою: Bv.r. Вишго р одська. 14
встановила таке:

i

1.

Жит.цовий булинок, заг.шьна площа якого становить 2601,3 кв. м,
кiлькiсть квартир -З0 ш.rук.
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Висновки KoMicii: технiчний стан житлового булинку

по

вулиui
Вишгородська, 1 4 задовiльний. Житловий булинок придатний до експлуатачii
в весняно-лiтнiй перiол 2022 року.
(оцiнка
технiчного стану, висновок про готовнlс,ть д о сксплуатацll жилого
'
буди}iку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506

Сопрунечь В.М.

Члени KoMicii: iнженер l-i категорii

Родаченко Л.В.

майстер тех. дlльницl
Щата оглялу ((

_

))

2022

Сахно С.М.

р.

