
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: Автозаводська, 27-Б

Iлларiонова А.О.

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового

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

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М,
iнженера l-T категорiТ Сопрунець В.М, майстра те></дiльницi Nч 5
Iлларiонова А.О.

з22.04.2020р. по 2З.04.2020р
(дата початку огляду) (дата завершення оглядl)

провела огJIяд жилого будинку за адресою: вул. Автозаводська. 27-Б i
встановила таке:

l. Житловий будинок, загЕцьна площа якого становить 5028,2
кiлькiсть квартир - 70 штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються 1 дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчнпй стан жилого будинку та його прибудицковоi територii:
Пiд час проведеннJI огляду жилого будинку Ns 27-Б по

вул.Автозаводськiй, комiсiя перевiрила стан нес}чих та огороджувальних
конструкцiЙ, зовIriшнi та BHyTpimEi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,

дверi, системи ЩО, ГВП, ХВП, каналiзацiТ, лiфти, електрообладнанЕя, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виrIвлено:

кв м,

Ns

з/п
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuir) будинку

Примi
тка

l Фундаменти
В задовiльному cтaнi

z
Фасади

В задовlльному стан1
J Стiни

В задовiльному cTaHi
4 Герметизованi стики

5 Пiдлога
В задовiльному cтalri

6 Покрiвля
Потребують ремонту



,7

Потреб}тоть ремонту
8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi Потребують поточного ремонту
9 Балкони, лоджii, ганки

(огородження балконiв i В задовiльному cTaHi
10 Смiттепроводи (клапани,

стовбури, шибери)
11 Смiттезбiрнi камери

(водопровiд)

11 BiKHa
Потребують ремонту

12
'Щверi

В задовiльному cTaHi
1з Вхiднi групи

Потребують ремонту
14 Козирки вхiдних груп

Потребують ремонту
15 Електрообладнання (щитова,

мережi, будинкове Потребують ремонту
16 Лiфтy (машиннi

примlщення, дверl
17 Системи центрального

опаJIення Потребують капiтального ремонту
18 Системи гарячого

водопостачаннJI

19 Системи холодного
волопостачання i каналiзацii Потребують капiтмьного ремонту

20
Потребують ремонту

21 Щитячi майданчики
(обладнання дитячих

Потребують замiни елементiв та
ремонту

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул. Автозаводська

,27 -Б дитячих та спортивних майданчикiв - задовiльний. Житловий будинок
придатний до експлуатацii в весняно- лiтнiй перiод 2020 року,

(оцiнка технi.пlого стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у настулний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii

Майстер те></дiльницi Nч5

.Щата огляду ((_ )) 2О20 р.

Сахно С.М.

/ '.4,/ro*rn"u" в.м
,/-r

/7' / Iлларiонова А.О.

fолостоки

Щрибулинкова територiя
|t 
благоустрiй, асфальтове


