Акт

загалыlого огляду rtилого буди нку,

роз,|,ашованого за адресою: двтсrзаводська, l7.
Родаченко Л.В.

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування житлового

фонду Оболонського району м. Киева>,

од-50б

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: гоJlовного iнлtенера Сахно С.М.,
iнженера l-i категорii Сопрунеuь В.М., майстра техдiльницi Родаченко Л,В.
з 02.05.2022р.

по 04.05.2022р.

(даr,а початку огляду)

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адр есою: вчл. Автозаво дська,
встанови_ца таке:

1. Житловий будинок,

загаJIьна площа якого

кiлькiсть квартир - l44 штук.

17

i

становить 8978,2 кв. м,

2. Технiчний

етан жилого булинку та йоrо прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Np 17 lro вул. Автозаводська
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу,, BiKHa, дверi, системи цо, гвп,
ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, диr,ячi, спор,гивнi майданчики r.a
прилеглу територiю.
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Висновки KoMiciI: технiчний стан житлового булинку по вул. Автозаводська,
17 задовiльний. Житловий булинок придатний до експлуатацii в веснянолiтнiй перiол 2022 року.
(оцiнка технiчного cTativ- висновок Ilpo гLrlовнiсlь до cKclt:ttatlцii iки.tогtl

бl:инкl \ насl\пний

перirl-1)

Голова KoMiciT: головний iнженер ОД-506

ахно С.М.

Члени KoMicii: iнженер 1-I категорii
маистер техдlльницl
Дата ог,rlяду

<(

))

2022 р

Сопрунеrrь В.М

м/

17-

Родаченко Л.В.

