Акт

заrального оrляду жилого будинку,
розташованого за адресою: Автозаводська,7.
(Войцеuryк О.М)

КП <Керуюча компанiя

з обсrryгов5rваннrl )ю.lтлового
фонду оболонського райоЕу м. Киево>,

од-50б

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головною iнженера Сахно С.М,,
iнженера l-i категорii Сопрунець В.М., майстра техдiльницi Войцепryк О.М
з 15.04.2022 р.

по |5,04,2022 р.

(дата початку огляду)

(дата завершення огля.try)

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

1. Житловий будинок,

загальна площа якого становить 7773,6 кв. м,
кiлькiсть квартир - 1 07.
На прибулинковiй територii розмiuцrються
(перелiк елементiв блалоустрою)

2. Технiчнпй

стан ,rсплого булинку та його прпбудинковоi терпторii:
Пiд час проведення огJIяду жилого будинку Nэ 7 по вул. Автозаводська
комiсiя перевiрила стан несr{их та огород)Iý/в€uIьЕих конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилегJry територiю.
При цьому виявлено:
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Впсновкп KoMicii:

технiчний c'zl' житлового булинку на вул,Автозаводська,7 - задовiльний,
ЖитловиЙ будиноК придатний до експлуатацii в весняно:лiтнiй перiод 2022
poIry.

(оцiнка технiщrого стаЕу, висновок про готовнiсть
до ексшryатацii жилого
бу.ш.rнку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506
lLпени KoMicii: iнженер 1-i категорii
майстер техдiльницi
.Щата

огляд;l

(

_ ))

2О22 р.

Сахно С.М.
Сопрунець В.М.
Войцещук О.М

