
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташоваriого за пдресоlо: Ав,гоз:tводська, 25

Iлларiонова А.О.

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового

фонду Оболонського району м. Киево>,
д iльниця-50б

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М,
iнженера 1-i категорii Сопрунечь В.М, майстра техдiльницi ЛЬ 5

Iлларiонова А.О.

з 27 .{|4.?,022о. tlo 27.04.20?,2
(лат,а почаr,ttу оглялу) (дата завершення оглялу)

провела ( .,тrяд жилого булиrrку за адресою: вул. Ав,гозаводська. 25 i
встановила таке:

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 9520,5 кв. м,
кiлькiсть квартир - 180 штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються 0 дllтячий майданчик

(lrерелiк елементiв благоустроtо)

2. Технiчший стан жилого булинку та r"rого прибудlrнковоТ територii:
Пiл час проведення огляду жилого будинку Л! 25 по вул. Автозаводськiй,

комiсiя lrеревiрила стан несучих та огороджув€Lпыlих конструкцiй, зовнiшнi
rа внутрiшнi стiни, стики, lrокрiвлю, пiллоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфтlл, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу тёриторiю.
l1plr цьомч виявлено:
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Висновкlr KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул. Двтозаводська

2З - ,-"оо;iп"ний. Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно-

лiтнiй перiод 2022 року.
(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до

будинку у насryпний перiол)

Голова KoMiciT: головний iнженер -506

дiльницi-506
Члени KoMicii: iнженер l-i категорii
Майстер техдiльницi Ns5

експ атацii жи;tого

Сахно С.М.
Сопрунечь В.М

fl,aTa огляду ((_ )) 2022р.

Iлларiонова А.О.
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