
Акт
заrального оrляду жилоrо будинку,

розташованого за адресою: Автозаводська,76.
Войцещук О.М

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового

фонду Оболонського району м. КиевФ),

(назва виконавця послуг)
Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у скJIадi: головного iнжепера Сахно С.М.,
iнженера 1-Т категорii Сопрунець В.М., майс,тра тех.дiльницi Войцещук О.М

(дата завершеняя оглядl)

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 73б8.0 кв. м,

кiлькiсть квартир - 107
На прибудинковiй територii розмiщуються 1 дитячий майданчик

(перелi к елементi в благоустрою)

2. Технiчний стан жилого будинку та його прпбудинковоI територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 7б по вул. Автозаводська

комiсiя перевiрила стан нес}п{их та огороджувЕIльних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майдаrrчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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Висновки KoMicii: технiчний стаЕ житлового будинку по вул,Двтозаводська,

76 дитячий майданчик - задовiльний. Житловий будинок придатний до

в осiнньо-зимовий перiод 2020-2021 року,
(ouiHKa технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилото

будинку у пасryпний перiод)

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

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii Сопрунечь В,М.

майстер тех. дiльницi

.Щата огляду ( _ > 2О20 р,

Войцечук О.М
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