
Акт
загального огляду жплого будrrнку,

розташованого за адресою: Автозаводська, 25-Б

Irшарiонова А.О.

КП <Керуюча компанiя з обс.тryговуваЕня житлового
фонду Оболонського району м. Киева>,
од-50б

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у скJIадi: головIlого iнженера Сахно С.М,
iнженера 1-i категорii Соловян В.М., майстра техдiльницi Iлларiоновоi А.О.

з 27 .09,2022р. ло 27.09.2022 р.

(дата початку ог.пяду) (дата завершення огля.ry)

провела огляд жиJIого булинку за адресою: вул. Ьтозаводська.25Б i
встановиJIа таке:

1. Житловий будинок, загшIьна площа якою становить 4181,4 кв. м,
кiлькiсть квартир - 7l штук.
Наприбулинковiйтериторiiрозмiпryеться дитячиймайданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Техпiчний стан жилого булинку та його прпбудпнковоi територii:
Пiд час проведенIuI огляду жилого будинку N9 25Б на вул.

Автозаводськiй, комiсiя перевiрила стан нес)п{их та огороджуваJIьних
конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,
дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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1 енти
задовlльно cTaHl

асади
задовlльно cTaHl

J ни

задовlльно стаЕ1
ерметизован1 стики

задовlльно cTaHl
5 ога

задовlльно стаЕ1
окрlвля

задовlльно cTaHl

пг,

з/п
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7 одостоки
В задовiльному cTaHi

8 ходовl кпlтки, сходовl
аршl задовlльно стан1

9 кони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i В задовiльно му стан1

l0 Смiтгепроводи (клапаЙ,
стовбури, ппrбери) Заваренi

11 Смiттезбiрнi каь{ери
(водопровiд) В задовiльном у cTaHi

12 BiKHa
Потребують замiЕи

13 ер1

задовlльно стан1
14 хlднl групи

В зqдовiльному cTaHi
15 Козирки вхiднlтх груп

В задовiльно му cтaнl
16 ектрообладнанrrя (щитова,

ережi, будинкове
ектрообладнання в задовiльному

TaHl
|7 iфти (машиннi

имlщеннll, дверl ють в пасп о имl
18 истеми центрального

п€Ulення
Потребують поточного ремонту

19 истеми гаряЕIого
допостачаншI

Потребують поточного ремонту

20 истеми холодЕого
допостачаннrI i каналiзацii

Потребують поточного ремонту

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове В задовiльному cTaHi

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв) В задовiльному cTaHi

Впсновкп KoMic[i: технiчний стан житлового будинку на вул.
Автозаводська ,25Б, дитячого майданчика - зад . Житловий будинок
придатний до експJryатацii в осiнньо-зiмови 023 року.

(оцiнка технi.пlого стаЕу, висновок про ть до жилого

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506 ёахно С.М.

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii СоловянВ.М.

Майстер техдiльницi

,Щата огляду ((_ ) 2О22 р

Iлларiонова А,О.

булинку у
lьо


