
Акт
заI,:1.1ьного огляду )ки"IrоI,о буд инку,

розташованого за адресою: Автозаводська, 27-Б

Iлларiонова А.О.

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонду оболонського району м. Кисва>>,
о -506

(назва виконавця пос.цуг)

Мr, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: гоJIовного iнженера Сахно С.М,
iнженера 1-i категорiТ Соловян В.М, маi:iстра тсхдi.llьниtli Nл 5 Iлларiонова
А.о.

з 27.09.2022р. по 27.09.2022р
(лата початку огляду) (,la,I,a завершення огJяду )

провела огляд жилого буrtинку за адресою: ByJl. Автозаво /lcbKa ,21-Б i
встановила таке

1. Житловий булинок, загыIьна площа якого сl,ановиl,ь 5028,2 кв, м,
кiлькiсть квартир - 70 штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються l дитячий майданчик

(перелiк eлcltcttTiB б.,Iаl о\ с t ptll())

2. Технiчпий стан жиJlого булинку та його IrрибудинковоТ територii:
Пiд час проведення оl,ляду жилого булинку, Nр 27-Б по

вул.Автозаводськiй, коьliсiя перевiрила с,ган несучих та оI.ороджув€шьних
конструкцiй, зовнiu]нi тa BHyTpiurHi сr,iни, сL,иttи, Irокрiв,,lю, пiдлогу, BiKHa,
дверi, системи ЦО, I'Bt I, ХВП, каналiзаttii, лiфr,rl, е.rtект,рообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики ,I,1r llрилегJlу TeprlL opiro.
При uboMy виявлено:
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Висновки
,27-Б дитя
Житловий
2023 року.

(оцiнка технiчного стану, висновок про
булинку у наступ

Голова Koмicii: головний iнженер О{-50

Члени KoMicii: iнженер l-i категорii

Майстер техдiльницi Л!5
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