
Акт
,]aI,a-lbHo1,o огляду }Kи]lo1,0 буllиlttt1 ,

розта ш о B2r н ого за адресоIо : Автозit водськ:r,,l3.

Iлларiонова А.О

КП <Керуюча компаtIiя,J обслуговуваI I llя жtlT.rloBo1,o

фонлу Оболонського райiону м. Ки€ва),
(),1-506

(назва виконавця lI()c:l\ l )

М", що нижче пiдписалися, комiсiя у cK.lIa,Lti: I,ojloBHol,o iнженера Сахно С,М..
iнженера l -i категорiI Соловян В.М., майстра -гех.lliльницi IлларiоноваА.О.

з 2б.09.2022р ло 26.09.2022р
(даТа ПоЧаТку огляду) (;lal,a завL,ршеI{ня огля;{у)

провела огляд жилого булинку за адресою: в)rл. Двтозаводська,4З i
встановила таке:

l. Житловий булинок, загальна площа якого сl-анови,гь 8794,5 кв. м,
кiлькiсть квартир - l1l rлтук.
На прибулинковiй ,гери,r,орii 

розмiщуються l /lи,гячий майданчик
(перелiк елеvентi в б.la1,oy,c,l,ptlKl)

2. Технiчний стан ?ки.rlого булинку та йоI,о lrрибулинковоТ територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинrсу Л! 43 rro вул. Автозаводська

комiсiя леревiрила стан несучих та огороджуваJl l,них конструкuiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВГl.
ХВП, каналiзацii, лiсЬти, електрообладнання. диr,ячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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