
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: Автозаводська, 27-В

Iлларiонова А.О.

КП <Керуюча компанiя з обсrгуговуванЕrl житлового

фонду Оболонського району м. Киева>>,
од-50б

(назва виконавця посщт)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М,
iнженера l-i категорii Соловян В.М., майстра техдiльницi Iлларiоновоi А.О.

з |9.09.2022р. по 19.09.2022 р.

(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

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

1. Житловий будинок, загчuIьна площа якого стаЕовить 4986,5
кiлькiсть квартир - 70 шryк.

кв м,

2. Технiчний стап эl(плого булинку та його прпбудпЕковоi терпторii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Ns 27-В на вул.

Автозаводськiй, комiсiя перевiрила стан Еес)п{их та огороджувЕuIьних
конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiRпю, пiдлоry, BiKHa,
дверi, системи ЩО, ГВП, ХВП, кана.пiзацii, лiфти, елеrгрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виrIвлено:

о

п
енування елемента

кон ll
исновок про технiчний стан

елемента кон 11

римl

l енти
поточного емоеб

асади
задовlльно cTaHl

3 Стiни
задовlльно стан1

ерметизованl стики

ога

задовrльно стаЕ1
6 oKplBIUI

капlтщIьного мо
одостоки

замlни

I

будинку

Jп?

Iк:

I



8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi Потребують капiтального ремонту

9 Баrrкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i В задовlльному cTaнl

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

11 Смiттезбiрнi камери
(волопровiд)

|2 BiKHa
Потребують замiни

13 Щверi
В задовiльному cTaHi

14 Вхiднi групи
В задовiльному cTaHi

l5 Козирки вхiдних груп

lб Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове

Електрообладнання потребуе
поточЕого ремонту

17 Лiфтy (машиннi
примlщенЕя, дверl

18 Системи цеЕтр€цьного
опалеЕII,I Потребують поточного ремонту

19 Системи гарячого
водопостачання

20 Системи холодного
водопостачанrrя i канаlriзацii Потреб}тоть поточного ремонту

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове

Виконано капремонт асфальтового
покриття в серпнi 2021року

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих

Впсновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку Ira вул.
Автозаводськiй ,27В - задовiльний. Житловий будинок придатний до
експlryатацii в осiнньо-зiмовий перiод 2022-2

(оцiнка технi.шого стаЕу, висIlовок про жилого
булинку у

Голова KoMicii: головний iнженер О.Щ-50

Члени KoMicii: iнженер 1 -i категорii

Майстер техдiльницi

,Щата огляду ((_ ))

Сахно С.М

СоловянВ.М.
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Iлларiонова А.О.


