
Акт
загального огляду жилого будинкуl

розташованого за адресою: Агрегатна, 2

Родаченко Л.В.

кп <керуюча компанiя з обслуговування житлового

фонду Оболонського району м. Киева>,

iльtlи я-50б

з l4.09.2020 по 15.09.2 020р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вул. Агрегатна, 2 i встановила

таке:

(назва викоttавця послуг)

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

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 989l,4 кв, м,

кiлькiсть квартир - l43 штук.
На прибулинковiЙ територii розмiщуютьс_я 2 дитячих майданчика

1riерел iK елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:

Пiд час проведення огляду жилого булинку Jф 2 по вул, Агрегатна,. комiсiя

перевiрила Ъrап ,е"у"rх та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi та

внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи цо, гвп,
хЁп, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та

прилеглу територiю.
При uboMy виявлено:

имl
ка

исновок про технlчнии стан
емента кон динбцll

айменування елемента
цi динбконс

задовlльному cTaнlФундаменти1

отребуе ремонту обл ицювальна
плитка

асади

Потребус поточного ремонтутl ни

отребуе поточного часткового
емон

ерметизованl стики

cTaHlзадовlльном
lдлога5

отребуе поточного часткового
емо

окрlвля

отребують поточного часткового
мон

7 одостоки

Ns

зlл

2

3

4

6



8 Сходовi клiтки, сходовi
маршl Потребують поточного ремонту

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i

лоджiй) В задовiльному cTaHi
10 Смiтгепроводи (клапани,

стовбури, шибери)
Потребують часткового поточного
ремонту, клапани заваренi

1l Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

Потребуе поточного ремонту

|2 В iKHa Потребуе замiни
13 Щверi В задовiльному cTaHi
l4 Вхiднi групи В задовiльному cTaHi
15 Козирки вхiдних груп Потребуе поточного ремонту
lб Електрообладнання (щитова,

мережi, будинкове
освiтлення)

Потребуе поточного ремонту

|7 Лiфти (машиннi
примlщення, дверt
машинних примiщень)

Прачюють в паспортному режимi,
в ( l пiд.) потребуе капiтального
ремонту

18 Системи центршIьного
опzLпення

19 Системи гарячого
водопостачання Потребус поточного ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii Потребуе поточного ремонту

2l Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття) отребуе капiта.,,rьного ремонту

22 тячl маиданчики
обладнання дитячих
аиданчикlв еб € замlни елементlв

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул. Агрегатна,2 та
дитячi майданчики - задовiльний. Житловий будинок придатний до
експлуатачii в осiнньо-зимовий перiод 2020-2021 року.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMiciT: головний iнженер дiльницi-506 Сахно С.М.

маистер тех. дlльницl w
.Ц,ата огляду (( _ > 2020 р

PI
U

Родаченко Л.В.

[оrр"Оч. 
поточного ремоЕту

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii Сопрунечь В.М.


