Акт
заrальноrо оrляду х(илого будинку,
розтаlлованого за адресою: Автозаводська,5.
Войцецук О.М

КП <Керуточа компаItiя з обслуговування житлового
фонду ОболоЕського району м.

од-506

Киева>,

.

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписЕrлися, комiсiя у складi:,головного iнженера Сахно С.М.,
iнженера 1-Т категорii Сопрунець В.М., майстра техдiльницi Войцепryк О.М

'l

з |5.04,2022р.

(дата початку

;

огляду)

по 16.04.20

(дата завершення оглядl)

провела огляд жиJIого булинку за адресоЁ: ву.п.АвтозФодська.5 встановила
таке:
,l

1. Житловий будинок,

загЕuIьна площаякого
ст,аiовить 17425,90 кв. м,
ii
','
кiлькiстьквартЙр-240.
На прибудинковiй територii розмiчдуються. 'l спортивний майданчик, l

дитячиЙ маЙданЕIик

(перелiк елементiв благоусlрою)

2. Технiчний

стан жилого булинку та його прпбудпнковоi TepиTopii:
Пiд час проведешIя огляду жилого будинку Nч 5 по вул. Автозаводська
комiсiя перевiрила стан нес)лих та оfороджувальних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО. ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладйання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При чьому виявлено:
9

'п

MeHyBaHHrI елемента

кон

будинку
енти

l
2

Фасади

)

тlни

4

ерметизоваIl1 стики

5

ога

6

окрlвля

7

одостоки

8

Сходовi клiтки, сходовi
l

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку
Потреб}.rоть поточItого ремонту
Потребуе поточного peMolrтy
обпицювальноi плитки

задовlльно

стан1

В задовiльно му стан1
задовlльно

стан1

Потребують поточного ремонту
В задовiльному cTaHi

Примi
тка

12

БшIкони, лоджii, ганки
(огородження ба;lконiв i
Смiтгепроводи (клапанп,
стовбури, шибери)
Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)
BiKHa

13

Д"ерi

14

Вхiднi групи

15

Козирки вхiдних груп

lб

Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове
Електрощитовi в задовiльному cTaHi
(машиннi
Лiфти
примlщення, дверl
Працюють в паспортному режимi
Системи центрЕIльного
Потребують поточЕого ремонту

9

l0

ll

l7
i8

В задовiльному cTaHi
Клапани заваренi, стовбури в
задовiльному cTaHi
В задовiльцому cTaHi

В задовiльному cTaHi
Потребують заIr.riни дверi вихо.ry на
горише в 5 пiд.

В задовiльному cTaHi

опzLпення

19

Системи гарячого

20

Системи холодного
Потребують поточного ремоЕту
водопостачання i каналiзацii
Прибудинкова територiя
В задовiльному cтaнi
I а-ллл-^*iх
лллл -- -л_л
Спортивний майданчики
Потребуе капiтального ремонту
(обладнання дитячих
спортивний майданчик,проведено
майданчикiв)
капремонт дит.майданчика в 2021р.

21

22

Потребують поточного ремонту

водопостачаннJI

Впсновки KoMicii:
технiчний cT€lH житлового будинку на вул. Автозаводськiй, 5 спортивного,
дитяtIого майданчикiв - задовiльний. Житловий булинок придатний до
експrryатацii в весняно-лiтнiй перiод 2022 року.
(оцiнка технi,пlого стану, висновок про готовнiсть до експrryатацii rrсrлого
булипку у пасryпний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506

l/

Сахно С.М.

Члени KoMicii: iнженер l-i категорii

Сопрунець В.М.

майстер техдiльницi

Войцецýж О.М

,Щата

огляду

<

_

>

2О22 р.

