
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: Автозаводська, 27-Б

Iлларiонова А.О.

КП <Керуюча компанiя з обсJryговування житлового
фонду Оболонського району м. Киевa>),
о -506

. 
(назва виконавця послуг)

Мr, що нижче пiдписЕIлися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М,
iнженера l-i категорii Сопрунець В.М, майстра тех/дiльницi ЛЬ 5

Iлларiонова А.О.

з22.09.2020р. по 23.09.2020р
(дата початку огляду) (дата завершення ог,ляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Автозаводська. 27-Б i
встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого стаIiовить 5028,2 кв. м,
кiлькiсть квартир - 70 штук.
На прибудинковiй територii розмiпtуються l дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жплого булпнку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого будинку М 27-Б по

вул.Автозаводськiй, комiсiя перевiрила стан несучих, та огороджувыIьних
конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,

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

м
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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

В задовiльному cTaHi
4 Герметизованi стики

5 Пiдлога
В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля В задовiльному
станi(викон.капiт.ремонт 2020р)
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В задовiльно cTaHl

о б капlтмьного мо
8 ходовl клlтки, сходовl

аршi

9 аJIкони, лоджii, ганки
огородження балконiв i задовlльно стан1

l0 мiттепроводи (клапани,
вбури, шибери)

1l

l1

|2 Щверi
задовlльно стан1

В задовiльному стан l
13 Вхiднi групи

14 Козирки вхiдних груп

l5 ектрообладнання (щитова,
ережi, будинкове

16 iфти (машиннi
примlщення, дверt

|7 истеми центального
па-пення

l8 Системи гарячого
водопостачаннJI

l9 истеми холодного
допостачаЕЕя i каналiзацii

20 рибудинкова територiя
благоустрiй, асфальтове задовlльно стан1

21 .Щитячi мйданчики
(обладнання дитячих

отребують замiни iгрови
ементи

l
I
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Висновки KoMiciI: технiчний стан житлового будинку по вул. Двтозаводська

,27 -Б дитячИх та спортивНих майданчиКiв - задовiльНий. Житловий будинок

придатний до експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод 2020-202l року,

(очiнка технi,*rого стаЕу, висновок про готовнiсть до експлуатацi'i жилого
будинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-50б

Члени KoMiciI: iнженер 1-Т категорii

Майстер те></дiльницi Ns5

Щата огляду ((_ )) 2О20 р.

Сахно С.М.

Сопрунець В.М

}

7 Водостоки

Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

BiKHa
Потребують ремонту

Потреблтоть ремонту

Поmебують капiтального ремонту

Потреблтоть капiтального ремонту

Iлларiонова А.О.


