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Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: Автозаводська, 25-Б

Шевчеrlко о.Ю.

КП <Керуюча компанiя з обсJryговування ,(итлового

фонду Оболонського району м. Ки€ва>>,

д iльнlrrlя-50б
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у скпадi: головного iнженера Сахно С.М,
iнженера l-i категорii Сопрунець В.П., майстра тех/дiльницi Ns4 Шевченко
о.ю.

з_аэд*]а2Oц по 04.09.2020 р.

(дата пll,iltтку огляду) (дата завершення огляду)

провс. l I огляд жилого будинку за адресою: вул. ДдIаЕЕод9дд425_Оi
встаноI}ила таке:

1. Жti,r,:Iовий будинок; загальна площа якого становить 4181,4
кiлькiсть квартир - 71 штук.
На прпilудинковiй територiiрозмiuдуеться дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Тс.tiliчний стан жплого будинку та його прибудинковоI територiI:
Пi.l1 ,rпg проведення огляду жилого булинку Ns 25-б на

вул.Ав гозаводськiй, комiсiя перевiрила стан нес)лих та огороджувЕlльних
Kotrcr,1l, ,.;цiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,

дверi, r, :стеми ЩО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спорr,l l llHi майданчики та прилеглу територiю.
При r;, ,,му виявлено:
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задовlльно cTaHl
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задовlльно

zLпкони, лоджll, ганки
огородженшI балконiв i

l0 i_ мiттепроводи (клапани,
товбури, шибери)

задовlльно cTaHl
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|4 хlднl групи
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В задовiльному cTaHi
ектрообладнання в задовiльному
aHl

Працюють в пасп о ежимl
Потребують поточного ремонту

отребують поточного ремонту

ебутоть поточного ремоЕту

б € емо

задовlльном cTaHl

15 Козирки вхiдних груп

tб ., -;rектрообладнання (щитова,
lережi, будинкове

|,7 ,rРти (машиннi
r l,,lимiщення, дверi

l8 uистеми центрЕrльЕого
,,1алення

i9 , ,1с,rеми гарячого
, ,lопостачання

20 . 
jl,еми холодного
iопос,гачання i каншriзацii

21 рибудинкова територiя
,тагоустрiй, асфальтове

J2 . ячi майданчики
Iаднання дитячих

аIIчикlв

:;iцснс , Kr; KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул. Двтоз'аводська

,25-б, : ,тцчого майданчика - задовiльний. Житловий будинок придатний до
, кспл: :tii в осiнньо-зимовий перiод 2020-202l року.

'ttKa r,ехнiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
будинку у насryпний перiод)

]-lлог,, :t,rricii: головний iнженер дiльниця-506 Сахно С.М.

leHI, licii: iнженер l-i категорii Сопрунець В.П.

,] 1аТа t ,,t,'l} (_ > 2020 р.

Шевченко о.Ю.

cTaHl

Майст сх/дiльницi Ns4


