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Акт

загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: Автозаводська, 9-А.

, Родаченко Л.В.

кп <керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонду Оболонського району м. Киево>,
дiльниця-50б

(назва виконавця послlт)

Ми, що нижче пiдписаJIися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно
С.М., iнженера l-i категорii Сопрунець В.М., майстра тех. дiльницi
Родаченко Л.В.

по 04.09.2020р.
(дата завершення огляду)

Провела огляд жилого будинку за адресою: вул. двтоз аводська.9-А i
встановила таке:

1. Житловий будинок, запrльна площа якого становить 1800,З кв. м,
кiлькiсть квартир - 40 штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються 0 дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан я(плого булинку та його прибудинковоi територiI:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 9-А по вул. АвтозавЬдська

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувчIльних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп,
ХВП, каналiзацiТ, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцiТ) б}динку

Примi
тка

1 Фундаменти
задовlльном cTaHl

2
Фасади

В задовiльному cTaHi
.) Стiни

4 Герметизованi стики {

5 Пiдлога

6 окрlвля

Потребуе капiтального ремонту

з 0З.09.2020р
(дата початку огляду)

Потребуе поточного ремонту

Потребуе поточного ремонту
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Висновки KoMicii: технiчний стан житлового булинку по вул. Двтозаводська,

9-А, - задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii в

осiнньо-зимовий перiод 2020-2021 року,
(оцiнка технiчного стану, висновок про гоювнiсть д

булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер дiльницi-506

Члени KoMicii: iнженер l-i категорii

майстер тех. дiльницt

о експлчатацll жилого

Сахно С.М.

Сопрунець В.М.

отребують поточного часткового
мон

одостоки

моб е поточного
8 Сходовi клiтки, сходов

шl

cTaHlзадовlльном
кони, лоджl1, ганки

огородження балконiв i

10 Йтгепроводи (клапани,
вбури, шибери)

мiтгсзбiрнi камери
водопровiд)

11

ть замlнlеб 1 2 пiд.
1кна|2

cTaHlзадовlльно
13

онб
хlднl групи|4

емоють поточногоеб
озирки вхlдних груп15

Електрощитовi потребують
ткового поточного емо

ектрообладнання (щитова,
ережi, будинкове

16

iфти (машинн
римlщення, двер1

|,7

стан1задовlльно
18 истеми центрального

паJIення

задовlльно
истеми гарячого
допостачаннJI

19

ють поточного емоеб
истеми холодного
одопостачанtя 1 каналlзац1l

20

cTaHlзадовlльно
рибудинкова територlя

(благоустрiй, асфальтове
l

итячi майданчики
обладнання дитячих
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.Щата огляду ((_ )) 2020 р.
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i

поточного

cTaHl

Родаченко Л.В.


