
Акт
загальяого огляду жилого будшнку,

розташованого за адресою: Автозаводська,41.

Ьшарiонова А.О.

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового

фонлу Оболонського райоIry м. Киево>,
од-50б

(назва виконавrц посrryт)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженера 1-Т категорii Сопрlтrець В.М., майстра техдiльницi
IлларiоноваА.О.

з 26.04.2022 р. по 26.04.2022 р.
(дата початку огляду) (дата завершення оглядl)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Автозаводська,41 i
встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого стаЕовить 15362,6 кв. м,
кiлькiсть квартцр - 21б штук.
На прибудинковiй територii розмiпцrються 2 дитячих майданчики

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчнпй стан ясплого булинку та його прпбулинковоi терпторii:
Пiд час проведеннrI огляду жилого булинку Ns 41 по вул. Автозаводська

комiсiя перевiрила стан нес)лих та огородкувальЕих конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, кана;riзацii, лiфти, електрообладнанкя, дитячi, спортивнi майданчики та
прилегJIу територiю.
При цьому виявJIено:

Ns
з/п

Найменування елемента
будинкуконс

исновок про технiчний стан
емента кон 1 б

Примi
тка

1 Фундаменти
задовlльно cTaHl

2
асади

задовlльно стан1
.) тlни

задовlльн стан1
4 ерметизован1 стики

В задовiльно cTaHl
5 ога

задов cTaHl
6 окрlвля Потребують поточного часткового

ремонту



7 одостоки отребують поточного часткового
емон

8 ходовl кJIlтки, сходов1
аршi

отребують капiтального ремонту
1-6 пiд.

9 аJIкони' лоджii, ганки
огородженЕя бшrконiв i В задовiльному cTaHi

10 Смiттепроволи (клапани,
стовбури, шибери) в задовlльно му cTaнl

1l Смiттезбiрнi камери
(водопровiд) задовlльно cTaEl

l2 BiKHa
замiни 1-6 пiд.

1з 1

задовlльно cTaHl
14 хlднl групи отребують капiтального ремонту

1-6 пiд.
15 озирки вхlдних груп отребують капiтаlrьного ремоЕту

1-6 пiд.
lб ектрообладнання (щитова,

ережi, будинкове
Електрощитовi потребlтоть

ового поточного емо
17 iфти (машиннi примiщення,

Bepi машинних примiщень)
рацюють в паспортному режимl,
iфтове обладнання потребуе

l8 истеми центр€rльного
пЕLпення еб поточного он

19 истеми гарячого
допостачанЕя еб поточного мо

20 истеми холодного
одопостачання i каналiзацii еб ть поточного о

2l рибудинкова територiя
благоустрiй, асфальтове В задовiльно cTaHl

22 ,Щитячi майданчики
(обладнання дитяrIих

задовiльному cтaнi (кап.ремонт
Jф2 202l

Впсновки Koмicii: технiчний стан житлового будиЕку по вул.
Автозаводська,41, дитячi майданчики - задовiльнi. Житловий булинок
придатний до експJryатацii в весняно-лiтнiй перiод 2022 року.

(оцiнка технi.пrого cтarry. висновок про готовнiсть до
булинку у насryпний перiол)

Голова KoMiciT: юловний iнженер ОД-50б

Члени KoMicii: iнженер l-i категорii

майстер техдiльницi

.Щата огляду (_ )) 2О22 р.

1 жилого

ахно С.М.

Сопрунець В.М.

z Iлларiонова А.О.


