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КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонду оболонського району м. Кисва>,

дlл ьниця -50б
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ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.м.,iнженера1 -i категорii Сопрунець В.М.,майстра техдiльницi Калиновська H.I.

Акт
загального огляду rкилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Сокальська,6

по 05.05.20 ]]р.
(дата завершення огляду)

ьська.6 i встановила

римi
ка

1. Житловий булинок, загальна площа якого становить 97 52,6 кв. м,
кiлькiсть квартир - l43 штук.
На прибулинковiй територii' розмiщуються l дитячий майданчик

( пере-.I i к елементi в благоустрою1

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибулинковоi територii:
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прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

(дата початку огляду)

провела огляд жилого булинку за алрecolo: вул. Сокал
таке:
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Висrrовки KoMiciT: технiчний стан житлового булинку по вул, Сокальська ,6,

дитячих майданчик - задовiльний, Житловий булинок придатний до

експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2022 року,
(ouiHKa технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого

будинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер

дiльницi -506
Члени KoMicii: iнженер l-i категорii

Майстер тех.дiльницi

Сахно С.М.
Сопрунеuь В.М,
Калиновська H.I.

Щата огляду (( )) 2022 р.
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