Акт

загального оrляду жилого будинку,
розташованого за адресою: Автозаводська, 25-В
Ьшарiонова А.О.

КП <Керlточа компанiя з обслуговування х(итлового
фонду Оболонського райоЕу м, Киева>,

од-50б

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдпис€шися, комiсiя у ск;lадi: головною iнженера Сахно С.М,
iнженера l-i категорii Сопрунець В.М. майстра техдiльницi Iлларiоновоi

А.о.

з l8.04.2022p.
(лата початку

по l8.04.2022 р.

огляду)

(дата завершення оглядl)

провела огJIяд жилого булинку за адресою: вул. Автозаводська-25-в i
встановиJIа таке:

1. Житловий будинок,

кiлькiсть квартир

- З0

загaLпьна площа якого

шт.

становить 3096,7 кв. м,

2. Технiчнпй стан

2килоrо булинку та fiого пршбудпЕковоI терпторii:
Пiд час проведеIIшI огляду жилого булинку Ns 25-в на
вул.Автозаводськiй, комiсiя перевiрила стан нес)Еих та огороджув€шьних
конструкцiй, зовнiшнi та внугрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,
дверi, системи I_{O, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та приJIеглу територiю.
При цьому виявлено:
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Висновкп KoMicii: технiчний стан житлового будинrсу по вул.

Автозаводська ,,25-в - задовiльний. Житловий будинок придатний до
експ.тryатацii в весняно-лiтнiй перiод 2О22 pol<y.
(оцiнка технi.пlого стац/! висновок про готовпiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний
Члени KoMicii: iнженер

Майстер техдiльницi
)
.Щата огrяду

((_

iнженер

1-Т

ОД-506

категорii

Сахно С.М.

Сопрунець В.М.
Iлларiонова А.О.

2022р,

