
Акт
загаJlьного огляду жплого будинку,

розташованого за адресою: Вишгородськаr4.

Войцепryк О.М

КП <Керуюча компанiя з обсrгловуваннll житлового
фонду Оболонського району м. Кисва>,
од-50б

(назва виконавця посrгл)
Ми, що нижче пlдписалися. комlсlя у скJlадl: юловного lюкенеDа
Сахно С.М., iнженера 1-i категорiТ Сопрунечь В.М.. майстра
техдiльницi Войцефк О.М.

з22.042022р ло 25.04.2022р.
(дата початку огляду (дата завершення огляду)

провела огJIяд жилого булинку за адресою: вул. ВишгоDодська.4 i
встановила таке:

1. Житловий будинок, загЕшIьIIа площа якого становить 8487 кв. м, кiлькiсть
квартир - 119
На прибулинковiй територii розм iшгуlот ьс4 l дитячий майданчик

( перелi к елементi в благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведеншI огляду жилого булинку Ns 4 по вул. Вишгородська

комiсiя перевiрила стан несгlих та огороджувшIьних конструкцiй, зовнiшнi
та вrгутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХЕlП, кана.rriзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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Висновки KoMicll : технiчний стан житлового будинку на вул.
Вишгородськiй, 4 ,дитячого майданчика - задовiльний . Житловий будинок
придатниЙ до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2022 pol<y.

(оцiнка технiчlого стащ/, висновок про готовпiсть д
булинку у насryпний перiод)

о експлуатацii lо;rого

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506

![пени KoMicii: iнженер 1-i категорii

маЙстер техдiльницi

.Щата огтrя.ry (_ )) 2О22 р.
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Войцешryк О.М
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Сопрунець В.М.


