
Акт
загальноrо оrляду,l(илого будинки

розтащованоrо за адресою: Автозаводська,7Б.
Войцещук О.М

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонду Оболонського райоIry м. ки€ва>),
од-50б

(назва виконавця послуг)
Ми, що Еижче пiдписалися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженера 1-i категорii Сопрунець В.М., майстра техдiльницi Войцещук О.М

з 19.04.2022р. по 19.04.20
(лата початку огляду) (дата завершення оглядl)

провела огJIяд жилого булинку за адресою: вул. Автозаводська. 7Б i
встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 7З68.0 кв. м,
кiлькiсть квартир - 107
На прибулинковiй територii розмiuцrються l дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Техвiчнпй стан жилого булинку та його прибудинково[ територii:
Пiд час цроведення огляду жилого булинку JФ 7Б по вул. Автозаводська

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувЕцьних конструкцiй, зовнiшнi
та вrгу,грiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоц, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, кана_тliзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилегJry територiю.
При цьому виявJIено:

Ns
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцiТ) будинку

Примi
тка

1 Фундаменти
задовlльно стан1

2
Фасади

В задовiльному cTaHi
J Стiни

задовlльно стан1
4 Герметизованi стики

5 Пiдлога
В задовiльно мч cTaнl

6 Покрiвля
Потребують поточного ремонту

7 Водостоки
Потребують поточного ремонту

в



8
|Схоловi
|маршl

кJIlтки, сходовl

кони, лоджii, ганки
огородження ба.пконiв i l

1рдовlльно

10 мiтгепроводи (к:rапани,
товбури, шибери)

клапФiи. .,t
;iфЬ"i

ll мiтгезбiрнi камери
водопровiд)

зедоBi-irbHoФ cTaHi

lKHa

lз pl

14 хlднl групи отребуе поточЕого ремонry (2-З
lд.

l5 озирки вхlдних груп
Потребують поточного ремонту

16 ектрообладнання (щитова,
ережi, будинкове

ктрообладЕання в задовiльному
TaHl.

l7 фти (машиннi
примlщення, дверl ацюють в пасп о l

l8 истеми центрального
пЕUIення поточного о

l9 истеми гарячого
допостачання поточного мо

0 истеми холодного
одопостачання i каналiзацii поточного мо

1 р би удинкова територ lя
бл й, асфальтовагоу тр l е

роведено капiта-rrьний ремонт
тового по иття

2
обладнання дитячих задовlльн cTaHl

Впсновки KoMicii: технiчний стан житлово.о буд"нф на вул.
Автозаводськiй, 7Б, дитячого майданчика - задовiльций. Житловий будинок
придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2022 pol<y.

(ouiHKa техяiтIого стlч{у, впсновок про ютовнiсть до
булинку у наступний перiод)

Сопрунець В.М.

еkсплуатацii жилого

Сахно С.М.

( Войцепryк О.М

стан]9

12

маиданчики

Голова KoMicii: головний iHxeHep ОД-506

!Iлени KoMicii: iнженер 1-i категорii

майстер тех дiльницi

,Щатаоглядl<_ > 2О22р.


