
Акт
загальпого огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: Автозаводська, 17.

д iльпиця-506
(вазва виконавця послуг)

ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.м.,
iнженера 1-i категорii Сопрунечь В.М.,майстра тех. дiльницi Родаченко Л.В.

з 07.09.2020р по 08 .09.2020р.
(дата початку оглялу) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вyл. Автозаво дська. 17 i
встановила таке:

1. Житловий будинок, загальЕа площа якого становить 8978,2 кв. м,

кiлькiсть квартир - l44 штук.
На прибудинковiй територii розмiпlуlоться 0 дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоусцою)

2. Технiчний стан я(илого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведеннJI огJIяду жилого булинку Ns 17 по вул. Автозаводська

комiсiя перевiрила стан нес)лих та огороджувЕlльних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та

прилеглу територiю.
При чьому виявлено:
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Найменування елемента
(конструкцiТ) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента (констр i) будинку

Примi
тка

1 Фундаменти
задовlльно стан1

2
Фасади

задовlльно cTaHl

з Стiни
задовlльно cTaHl

4 ерметизован1 стики
о б поточного емо

5 rдлога Потребують поточного часткового
емо

6 окрlвля отребують поточного часткового
емо
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Родаченко Л.В.

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового

фонду Оболонського району м. Кисва>,
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Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по

l7 задовiльний. Житловий будинок придатний до експлу

зимовий перiод 2020-2021 року.
(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii

булинку у насryпний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер дiльницi-50б

Члени KoMicii: iнженер l-i категорii

маЙстер тех. дiльницt

вул. Автозаводська,
атацii в ociнHbo-

жилого

ахно С.М.

оцебують поточного часткового
в пlдвалlемо

одостоки

емоть поточногоеб
ходов1 кJIlтки, сходовl
аршi

8

задовlльно
аJIкони, лоджll, ганки
огородження балконiв i

отребують часткового ремонту
eHlвб и,

Йiттепроводи (клапани,
товбури, шибери)

l0

отребуе поточного часткового
мон

11 мiттезбiрнi камери
водопровiд)

1-4пiд.е замlни6
|2 lKHa

cTaHlзадовlльно
ер11з

мопоточного6о
|4 хlднl групи

емоть поточногоеб
озирки вхlдних груп15

cTaHlзадовlльно
ектрообладнання (щитова,

ережi., будинкове
16

ацюють в паспо жиN{lом
Гфти (машиннi
римlщення, двер1

|,7

cTaHlзадовtльно
18 истеми центр€Iльного

палення

cTaHlзадовlльно
истеми гарячого
допостачаннJI

19

cTaHlзадовlльно
20 истеми холодного

одопостачаннJI l каналlзац11

монт 202аJIьто
lятева итооинкби ррдур
ве1иблаго асфустр
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ячi майданчики
обладнання дитячих
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Родаченко Л.В.
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Сопрунечь В.М.

cTaHi

клапани

задовiльному cTaHi (викон. кап.

.Щата огляду ( _ ))


