
Iлларiонова А.О.

КП <Керуюча компаЕiя з обсJrуговування житлового
фонду Оболонського району м. Киева>,
од-50б

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписа-тtися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М,
iнженера 1-i категорii Сопрунець В.М, майстра техдiльницi JФ 5 Iлларiонова
А.о.

з2'7.04,2022р. по 27.04.2022р
(лата початку огляду) (дата завершення оглядl)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Автозаводська. 27-Б i
встановила таке:

1. Житловий будинок, загЕuIьна площа якого стаIIовить 5028,2 ш. м,
кiлькiсть квартир - 70 штук.
На прибудинковiй територii розмirrlуоться 1 дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчнпй стан жилого булинку та його прибудпнковоi терптор[i:
Пд час проведення огляду жилого булинку Ng 27-Б по

вул.Автозаводськiй, комiсй перевiрила стан Еесrlих та огороджувЕuIьних
конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,
дверi, системи IfO, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майдаЕчики та прилеглу територiю.
При цьому виявJIено:
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l енти
задовlльно стан1

z
задовlльно cTaHt

з тlни
задовlльно cTaHl

4 ерметизованl стики

5 ога

задовlльно cTaHl
6 крlвJIя

задовlльно cTaHl

Акт
загальЕого огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: Автозаводська, 27-Б



7 Водостоки
В задовiльному cTaHi

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi В задовiльному cTaHi

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження бмконiв i В задовiльному cTaHi

10 Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

|2 BiKHa

13 Щверi
Цзgqдовiльному cTaHi

l4 Вхiднi групи
В задовiльному cTaHi

15 Козирки вхiдних груп

16 Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове

17 iфти (машиннi
имiщення, дверi

18 Системи центрапьного
опаленЕя В задовiльн ому cTaEl

l9 Системи гарячого
водопостачаЕIIя

20 Системи холодного
водопостаччrння i каналiзацii задовlльно cTaHl

2| рибудинкова територiя
благоустрiй, асфа.,,,rьтове задовlльно стан1

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих Потребуе дооблаштув{лння

Вrrсшовкп Koмicfi: технiчний ст€lн житлового будинку по вул. Автозаводська
,27 -Б дитячого майданчика - задовiльний (потребуе дооблашryвання).
Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно- лiтнiй 2022 року.

(оцiнка техлiшrого стану, висновок про готовнiсть до експлуатацiТ жилого
бу.шнку у пасryдвий цgрiбд)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506

l[лени KoMicii: iнженер 1-i категорii

Майстер техдiльницi Ns5

.Щатаогляду(_ ) 2022р.

ахно С.М,

Сопрунець В.М

/"/ Iлларiонова А.О.

Потребують замiни

Потребують ремонту


