
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресоrо: Автозаводська, 2l -А

(назва виконавця послуг)

Мr, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головно.о iнженера Сахно С.М,
iнженера 1-i категорii Сопрунець В.М., майстра техдiльницi Ёодаченко Л.В.

Родаченко Л.В.

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

о -50б

ерл,lетизованl стики

еб

2. Технiчний стан tилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час гIроведення оглядУ жилого булинку Nq 2l-A по вул.

Автозаводськiй, комiсiя перевiри.ла стан несучих та огороджувальних
конструкчiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики. покрiвлю, пiдпоiу, uinru,
дверi, системи I]O, ГВП, ХВП, кана.,riзачii, лiфти, електрообладнання,-диr." ч i,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

з 05.05.2022р по 06.05.2022 р
(лата початку ог,,rяду) (.]а га завершення ot,rяд,)

провела огляд жилого будинку за адрecolo: вул. двтозаво дська,21-А i
встановила таке

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 2l l8.6 кв, м. кiлькiсть
квартир - 41 штук.

айменування e.leMeHTa исновок про ,гехн iч ний стан риiчIl
( кон lt цi б дин емен,га ко IicTp),K rti о дин к ка

ундаме нти
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В задовiльном
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Пiд;rога5
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6



8 ходовl клlтки, сходовl
аршi

отребують капiтмьного ремонту
202 lp. виконаtlо поточнлtй ремонт

2пiд.зlпо2повев1 хо €Lпкони, лоджii, ганки
огородження бмконiв i

оджiй) отребують поточного ремонту
l0 мlттспроводи ( клапани,

товбури, шибери)
1l Смiттезбiрнi камери

(волопровiд)

12 В iKHa ]пi.rоl ,гь заilllниео
l] !Bepi 1-Iотребують замiни
14 хlднl групи задовlльномч cTaHl
l5

lб

|7 Лi(lти (машиннi
примlщення, дверl

ашинних примiщень)NI

l8 Системи центрального
опа-пе н н я задовlл ьном стан l

l9 истеми гарячого
допос,гачаtlня задовlльном cTat] l

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

2l Прибулинкова територiя
благоус,грiй, асфальтове

покриття )

озирки вхiдних груп В задовiльномч стан i

Електрообладнання (щитова,
ережi, булинкове Електрооблалнання в задовiльному
свiтлення) TaHl.

Потребують поточного ремонту

В за,rовi_t bHoll сl,а н l

22 итячl маиданчики
обладнання дитячих

майданчикiв)

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку по вул. Автозаводська,
21-А - задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно-
лiтнiй перiод 2022 року.
(оцiнка rехгtiчноI о стан\,. висновок про готовнiсrь до експ.,l1,а,l ацii ;ки.rоl о

бу,ltинку у HacTl l I ний tIepitl,,1)

Голова KoMiciT: головний iнженер ОД-506

Члени KoMicii: iHяteHep l-i категорii

маистер техдlльницl

Сахно С.М,

Сопрунечь В.М

{ата огляду <( _ )) 2022 р

Родаченко Л.В.
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