Акт

загальноrо оrляду,l(илого будинки
розтащованоrо за адресою: Автозаводська,7Б.

Войцещук О.М

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонду Оболонського райоIry м. ки€ва>),

од-50б

(назва виконавця послуг)

Ми, що Еижче пiдписалися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженера 1-i категорii Сопрунець В.М., майстра техдiльницi Войцещук О.М

з 19.04.2022р.

по 19.04.20

(лата початку огляду)

(дата завершення оглядl)

провела огJIяд жилого булинку за адресою: вул. Автозаводська. 7Б i
встановила таке:

1. Житловий будинок,

загальна площа якого становить 7З68.0 кв. м,
кiлькiсть квартир - 107
На прибулинковiй територii розмiuцrються l дитячий майданчик
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Техвiчнпй

стан жилого булинку та його прибудинково[ територii:
Пiд час цроведення огляду жилого булинку JФ 7Б по вул. Автозаводська
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувЕцьних конструкцiй, зовнiшнi
та вrгу,грiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоц, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, кана_тliзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилегJry територiю.
При цьому виявJIено:
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Впсновки KoMicii: технiчний стан житлово.о буд"нф на вул.
Автозаводськiй, 7Б, дитячого майданчика - задовiльций. Житловий будинок
придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2022

pol<y.
(ouiHKa техяiтIого стlч{у, впсновок про ютовнiсть
до еkсплуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iHxeHep ОД-506

Сахно С.М.

!Iлени KoMicii: iнженер 1-i категорii

Сопрунець В.М.

майстер тех дiльницi
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Войцепryк О.М

