
Lлларiонова А.О.

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонду Оболонського району м. КисвФ),
од-506

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписzrлися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера Сахно С,М,
iнженера l-i катеюрii Сопрунець В.М., майстра техдiльницi Iлларiоновоi
А.о.

з 15.04,2022р. по l5.04.2022 р.

(дата початку ог:lяду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вул. Автозаводська,25Б i
встановила таке:

1 . Житловий будинок, заг€шьна площа якого становить 41 8 1 ,4
кiлькiсть квартир - 7l штук.
На прибудинковiй територiiрозмiпryеться ди,lячиймайданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчппй стан жплого булинку та його прпбудинковоi терптор[i:
Пiд час проведення огляду жилого будинку Ns 25Б на вул.

Автозаводськiй, комiсiя перевiрила стан несу{их та огороджувщIьних
конструкцiЙ, зовнiшнi та BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,
дверi, системи ЩО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладЕ.lння, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виrIвлено:

кв. м,

Ns
зlп

Найменування елемента
(конструrсцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемеЕта (конструкцii) будинку

Примi
тка

l Фундаменти
В задовiльному cTaHi

2
Фасади

В задовiльному cTaHi
, Стiни

В задовiльному cTaHi
4 Герметизованi стики

В задовiльно му cTaHi
5 Пiдлога

задовlльно cTaHt
6 Покрiвля

В задовiльно му стан1

Акт
загаJIьного огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: Автозаводська, 25-Б



7 одостоки

задовlльно cTaHl
8 клlтки, сходовlходовi

шl задовlльно cTaHl
они, лоджiТ, ганки

огородженшI балконiв i задовlльно стан1
10 ттепроводи (клапани,

вбури, шибери)
l

Hl
11 ттезбiрнi камери

водопровiд)
Ml

задовlльно cTaEl
12 lKHa

замlни
1з epl

задовlльно стан1
|4 хlднl групи

задовlльно стан1
15 озирки вхlдних груп

задовlльно стан1lб е обктро ладнання (
б онк ведиереж у

ектрообладнання в задовiльному
тан1.

17
имiщення, дверi

машиЕн1фти (

ють в пасп жимlоl8 истеми цеЕтрaцьного
палеЕня

с отребlrоть поточного ремонту

19 истеми гарячого
одопостачанIUI

отребують поточного ремонту

0 истеми холодного
опостачання i каналiзацii ують поточного ремонтуотреб

1 би ванкоди ито lяр у тер р
б с и аJIbто евлагоу тр асф задовtльно cTaHl

2 l маиданчики
обладнання дитячих

lB задовlльно cTaHl

Впсповкпкомiсi[: Texнiчций стан житлового будинку на вул.
Автозаводськ а ,25Б, дитячого майданчика - задовiльний. Житловий будинок
придатний до експлуат ацll в весняно-лiтнiй перiод 2022року.

(оцiнка технlIшого стаrrу! висновок про готовнiсть до експлуатацlI жилого
булинку у насryпний перiод,1

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506

Чпени KoMicii: iнженер 1-i категорii

Майстер техдiльницi

,Щата огляду ((_ ) 2О22 р,

Сопрунець В.М.

Сахно С.М.

Iлларiонова А.О

щитова,


