
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: Автозаводська, 25-А

Iлларiонова А.О.

КП <Керуюча компанiя з обслуговуванЕя житлового
фонду Оболонського району м. Киева>'
од-50б

(назва виконавця послц)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера Сахно С.М,
iнженера 1-i категорii Сопрунець В.М., майстра техдiльницi Iлларiоновоi
А.о.

з |4.04.2022 р по 14.04.2022р
(дата початку огляду) (дата завершенЕя огляд/;

провела огляд жилого булинry за адресою: вул. Автозаводська. 25 -А i
встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 2829 кв. м,
кiлькiсть квартир - 16 штук,
На прибулинковiй територii розмiпдуються дитячий та спортивЕий
майданчики

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчнпй стап ,кплого булинку то його прпбудпнковоI територIi:
Пiд час проведення огля.ry жилого булинку Ns25a на вул. Автозаводськiй,

комiсiя перевiрила стан нес}п{их та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi
та вЕугрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнанЕя, дитячий, спортивний
майданчики та прилегJry територiю.
При цьому виJIвлено:

Ns
зlтл

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцiТ) будинку

Примi
тка

l Фундаменти
В задовiльному cTaHi

z
Фасади

В задовiльному cTaHi
J Стiни

В задовiльному cTaHi
4 Герметизованi стики

5 Пiдлога
В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля
В задовiльному cTaHi (в 2020 р.
виконано капiта"пьний ремонт)



7 одостоки овiльному cтaнi (в 202Ор.
нено

зад

клiтки, сходовiходовi
аршl

капlтaUIьного мо
€шкони, лоджii. ганки

огородження балконiв i
l0 м о ов ди клапанитт€пр (

вбто и шиб иур ер )

1l ттезбiрнi камери
водопровiд)
Mt

|2 lKHa

задовlльно cTaHl
13

задовlльЕо cTaHt
|4 хlднl групи

задовlльно cTaHll5 озирки вхlдних груп
задовrльно cTaHllб е ообл няктр аднан (

нб к веодиережl у задовlльн
|7 машиннфти (

мl ашинних им1щеЕьпр )
18 истеми центрЕчIьного

пмення
с

поточного емоеб
19 истеми гарячого

допостачаннrI
с

0 истеми холодного
одопостачання i каналiзацii поточного

l би нковар диу територlя
б ь€чI ветолагоустр й, асф

задовiльному cTaHi (в 2020р.
нано ямковий онт

2 ий ,спортивний
айданчики (обладнання
тячих майданчикiв) капlтаJIьного мо

ВисновкИ комiсГi: технiчний стан житлового будинку lla вул.
Автозаводськlй ,25А дитячих та спортивних майдакчикiв - задовiльний.
Житловий булинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2022
року.

(оцiнка технi.пrого стаЕу. висновок про готовнiсть до

голова KoMiciT: головний,fl#,iJi ЬЁjffi"'
перrод)

Члени KoMicii: iHxeHep l -i категорii

Майстер техдiльницi

атацii жилого

Сахно С.М.

Сопрунець В.М.

Iлларiонова А.О.

.Щата огляду < ) 2022 р.

щитова,

cTaHl
примlщенЕrI,


