
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: Автозаводська, 25-А

шевченко о.ю

КП <Керуточа компанiя з обсJryговуваннJI житлового

фонду Оболонського райоку м. Киева>,
дiльнпця-50б

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера Сахно С.М,
iнженера l-i категорii Сопрунець В.П., майстра тех/дiльницi Jtl!4 Шевченко
о.ю.

з 02.09.2020р по 03.09.2020р
(дата початку оглялу) (лата завершення огля.ry)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Автозаводська. 25 -А i
встановила таке:

l. Житловий будинок, заг€Lпьна площа якого становить 2829
кiлькiсть квартир - 1б штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються дитячлай
майданчики

(перелiк елементiв благоустрою)

кв. м,

спортивнийта

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоiтериторii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns25a на вул.Автозаводськiй,

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальниХ конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, кана.lliзацii, лiфти, елекlрообладнаннJI, дитячий, спортивний
майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

J\!

зlп
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчii) булинку

Примi
тка

1 Фундаменти
В задовiльному cTaHi

2
Фасади

В задовlльному cTaHi
з Стiни

В задовiльному cTaHi
+ Герметизованi стики

5 Пiдлога
В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля
В задовiльному cTaHi (в 2020 р.
виконано капiтальний ремонт)

;



iадовiльному cTaHi (в 2020р.

aMlHeHo
одостоки7

cTaHlзадовlльно
одовl кJIlтки, сходов

аршl
мкони, лоджl1, ганки9

мiттепроводи ( клапани.
товбури, шибери)

10

мiтгезбiрнi камери
водопровiд)

11

cTaHlзадовlльно
12 1кна

задовlльно
pllз

cTaHlзадовlльном
хlдн1 групи14

cTaHlзадовlльно
озирки вхlдних груп15

cTaHlзадовtльно
ектрообладнання (щитова,

ережi, будинкове
16

не няl миша инн lщит м пр(ф
ьиN{ енпхнни щмашиве )рр

|7

cTaHlзадовlльно
истеми центрального
палення

l8

истеми гарячого
допостачаншI

19

емопоточногоеб
истеми холодного
одопостачання l каншIlзац1l

20

задовiльному cTaHi (в 2020р.

конано ямковий монт
lятеок ваиб ин иторд рур

тоь васс иаголб фалтру
l

замlни елементlв6о

итячий ,спортивн
айданчики (обладнання
итячих майданчикiв)

ии2

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку на вул,

Автозаводськ \й ,25 а дитячих та спортивних майданчикiв - задовiльний,

Житловий булинок придатний до .*iппуu.uцii в осiнньо-зимовий перiод

2020-202l року.
(очiн ка технlчного стану, висновок про готовнiсть до експлуа илого

булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер дiльниця-506

Сопрунець В,М.

с ахно С.М.

Члени KoMicii: iнженер l-i категорii

Майстер тех.дiльницi

.Ц,ата огляду < )) 2О2О р.

Шевченко о.Ю.

cTaHl


