
Родаченко Л.В.

кп <керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонду оболонського району м. Киева>,

о -506
IIазва виконавця пос,цуl )

з 03.05.2022р.
(да,t,а t ttlча,гк1, оrJlя,Itу)

(

Акт
,]аl-ального ог.пяду жиJого будинкуо

розташованого за адресою: Автlrзаводськао l l.

по 04,05.2022 р
(дата заверlrtен ня ог"пя,tу)

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

провела огляд жилого булинку за алресою: в\,л, Автозаво д
встановила таке:

1. Житловий будинок, загапьна площа якого становить
кiлькiс,гь квартир - 144 штук.

ська. ll i

87l0,8 кв. м,

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибулинковоТ територiТ:
Пiд час проведення огляду жи.ilого булинку Л! l l lro By,,I. Ав,гозаводська

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJlьних конструкцiй, зовнiшнi
та внуT,рiшнi стiни, ст,ики, покрiвлю, пiллогу, BiKHa, лверi, системи цо, гвп,
ХВП, канацiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеr,лу територiю.
При uьому вияв.цено:

I I:tймсгtуваrttlrl слемента исtIовок про технiчний cTatt
KoIlc кцi е \,l е I]Ta K()I{ с кцll о диIlк

,]адовlпьно\] cTaHl

В задовiльн

в задовiльном cTaHl
Герметизован i стики

Поиvi
тка

7

Пil]лоt,а

_ Eg]Lelyg по]оll9l9 eNtoHl,
oKpl вля

II ео ю,гь lIо,tочного e\loH
Потребують поточного ремонту

в пiдвалi
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8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребуе капiтального ремонту
(2021р. виконано поточний ремонт
в 2,3,4 пiд. з l по 2 поверх)

с) Балкони, лоджii, ганки
(огоролження балконiв i IJ заJовi,r bHorl1 cTaIti

l0 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi

l l Смiттезбiрнi камери
(волопровiд)

|В 

заловiльному cTaHi

l2 В iKHa

Потребують замiни ( 1-4пiл. )
lj flBepi

l4 Вхiднi групи
Потребують поточного ремонту

l5 Козирки вхiдних груп
Потребують поточного ремонту

Електрообладн ан ня (щитова,
мережi, будинкове
Лiфти (машиннi
примlщенняl' дверl Працюють в паспортному, режимi
Системи центрального
опалення

l9

]0 Системи холодного
водопостачання i канмiзацii

2\ Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове В задовiльному cTaHi

?2 .Щитяч i майданчики
(обладнання дитячих
майданч икiв)

о о € поточног() e\loHT l пiд.

lб Електрощитовi по,l ребують
поточ но го е мон

|7

l8
В задовiльном cTatll

истеми гарячого
во.fопостачання I] задовi.,tы tolI

В,задовi.rыttlпt cl,all l

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул. Автозаводська,
l1, задовiльний. Житловий булинок придатний до експлуатацii в весняно-
лiтнiй перiол 2022 року.
1оцiнка технiчного стан\. BllcHoBoK про готовнiсть до скспллаlацii жилого

булинк1, у насr,l пний перiод)

Голова KoMiciT: головний iнженер ОД-506

Члени KoMicii: iнженер l-i категорii

майстер тех. дiльницi

Сопрунеrrь В.М

ffaTa огляду (( _ )> 2022р

Ролаченко JI.В.

,cTatli

--

Сахно С,М.


