
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: Автозаводська, 25-В

Шевченко о.Ю.

КП <Керуюча компанiя з обсJryговуваЕнrI житлового

фонду Оболонського району м. Киевa>>,

дrльниця-50б
(назва виконавця посlryт)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера Сахно С.М,
iнженера l-iкатегорii Сопрунець В.П. майстра тех/дiльницi Ns4 Шевченко
о.ю.

з 07.04.2020р. по 08.04.2020 р.

(лата початку огляду) (дата завершення оглядl)

провела огJUIд жилого булинку за адресою: вул. Автозаводська.25-в i
встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 3096,7 кв. м,
кiлькiсть квартир - 30 шт.

2. Технiчнпй стан я(илого булинку та його пршбудпнковоI терпторii:
Пiд час проведеннrI огляду жилого булинку М 25-в на

вул.Автозаводськiй, комiсiя перевiрила стан нес)лих та огороджувальних
конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,

дверi, системи ЩО, ГВП, ХЕlП, канапiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Ns

зlп
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента ( конструкцii) будинку

Примi
тка

1 Фундаменти
В задовiльному cTaHi

2
Фасади

В задовlльному cтaнl
J Стiни

Потребують ремонту
4 Герметизованi стики

5 Пiдлога
Потребують ремонту

6 Покрiвля
В задовiльному cTaHi



7 Водостоки Потребують поточного часткового
ремонту

8

В задовiльному cTaHi
9 Балкони, лоджii, ганки

(огородження балконiв i
10 Смiттспроводи (клапани,

стовбури, шибери)
11 Смiттезбiрнi камери

(водопровiд)

|2 BiKHa
В задовiльному cTaHi

13 lBepi
Потребутоть поточного ремонту

|4 Вхiднi групи
Потребують поточItого ремонту

15 Козирки вхiдних груп

1б ЕлектрообладЕання (щитова,
мережi, будинкове
освiтлення) Потребують поточного ремонту

|7 Лiфти (машиннi
примlщення, дверl

18 Системи центр€rльного
опалення Потребують поточного ремонту

19 Системи гарячого
водопостачанIUI Потребl.rоть поточЕого ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii Потребують поточного ремонту

2\ Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове В задовiльному cTaHi

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового булинку по вул. Автозаводська
,25-в - задовiльний. Житловий булинок придатний до експлуатацii в
весняно-лiтнiй перiод 2020 року.

(оцiнка технi.пrого стану, висновок про готовнiсть до експлуаццii жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер дiльциця-50б // о С.М.

Члени KoMicii: iнженер l-i категорii Сопрунець В.П.

Майстер тех/дiльницi Ns4

.Щата огляду <(_ )) 2020 р.

Шевченко о,Ю.

|Схоловi клiтки, сходовi
[маршl

.,

Иzl


