
Акт
загаJIьного огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: Автозаводська, 25-А

Iлларiонова А.О.

КП <Керуюча компанiя з обсJrуговування житлового
фонду Оболонського району м. КиевФ>,
од-506

(назва виконавця посrr}т)

М", що нижче пiдписа_тrися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М,
iнженера l-i категорii Соловян В.М., майстра техдiльницi Iлларiоновоi
А.о.

з22.09.2022р по 22.09.2022р
(дата початку огляду) (дата завершення огляry)

провела огляд жилого булинку за а цресою: вул. Ьтозаводська. 25 -А i
встановиJIа таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 2829 в. м,
кiлькiсть квартир - 16 штук.
На прибулинковiй територii розмiпцrються дитячий та спортивний
майданчики

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчнпй стап жплого булинку та його прибудпнковоi TeprrTopii:
Пiд час проведення огляду жилого будинку Ns25a на вул. Автозаводськiй,

комiсiя перевiрила стан несrIих та огороджувЕuIьIlих конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп,
ХВП, кана_тriзацii, лiфти, електрообладнаннJI, дитяЕIий, спортивний
майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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ВисновкИ KoMicii: технiчний стан житлового булинку Еа вул,
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