
Iлларiонова А.О.

КП <Керуюча компанiя з обслуговуваЕня житлового
фонду оболонського району м. Киево>,
од-506

(назва виконавця посrryг)

Ми, що нижче пiдпис€lлися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М,
iнженера 1-i катеюрii Сопрунець В.М., майстра техдiльницi Iлларiоновоi
А.о.

з |9.04.2022р. по 20.04.2022 р,

(дата початку огляду) (дата завершення оглядz)

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

1. Житловий будинок, загчшьна площа якою становить 4986,5
кiлькiсть квартир - 70 штуri.

кв. м,

2. Технiчнпй стан я(илого булинку та його прпбудпнковоi територii:
Пiд час проведенЕя огляду житлового булинку Ns 27-В на вул,

Автозаводськiй,, комiсiя перевiрила стан несr{их та огороджувtlJIьних
конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,
дверi, системи ЩО, ГВП, ХВП, канаlriзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю,
При цьому виявлено:

Ns

зlп
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцiТ) будинку

Примi
тка

1 Фундаменти
Потребують поточного ремонту

2
Фасади

В задовiльному cTaнi
_) Стiни

В задовiльно му cтaнl
4 Герметизованi стики

5 Пiдлога
В задовiльному cTaHi

6
l

fiотребуе капiтального

Покрiвля

ремонту

Акт
загального огляду я(илого будинку,

розташованого за адресою: Автозаводська, 27-В



одостоки

ходовi клiтки, сходовi
аршl

капrт€Lпьногоб о
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|2 lKHa

замlни
13

задовlльно cTaHl
14 хlдн1 групи

задовlльно cTaHl
15 озирки вхlдних груп

16 ектрообладнання (щитова,
ережi, будиЕкове

ектрообладнання в задовiльному

|7 iфти (машинЙ
имiщення, дверi

истеми центрЕlJIьного

задовlльно cTaHl
19 истеми гарячого

одопостачаннrI
0 истеми холодного

допостачанюI i каналiзацii ь поточного мо
Уд

|И,
пб кин вао ито Iятер р
агобл ас товеусlр фал"

иконано капремонт асфа.пьтового
п иття в с пнi 202]l

2 маиданчики
обладнання дитячих

ВисновкП Koмicii: технiчний стан житлового булинку Ira вул.
Ьтозаводськ|й,27В - задовiльний. Житловий Оуд"rЬ* придатний до
експлуатацii в весrrяно-лiтнiй перiод 2022 року.

(оцiнка технi.пrого cTalry, висновок про готовнiсть до
булинку у паступний перiод)

експлуатацii жилого

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506

thrени KoMicii: iнженер l -i категорii

Майстер техдiльницi
.Щата огляду (_ ))

Сахно С.М.

Сопрунець В.М.

2О22 р

Потребують замiни
8

18
опшIення

21
(

Iлларiонова А.О.


