
Акт
заrального оrляду жилого будинку,

розташованого за адресою: Автозаводська,7.

(Войцеuryк О.М)

КП <Керуюча компанiя з обсrryгов5rваннrl )ю.lтлового
фонду оболонського райоЕу м. Киево>,
од-50б
(назва виконавця послуг)
Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головною iнженера Сахно С.М,,
iнженера l-i категорii Сопрунець В.М., майстра техдiльницi Войцепryк О.М

з 15.04.2022 р. по |5,04,2022 р.
(дата початку огляду) (дата завершення огля.try)

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

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 7773,6 кв. м,
кiлькiсть квартир - 1 07.
На прибулинковiй територii розмiuцrються

(перелiк елементiв блалоустрою)

2. Технiчнпй стан ,rсплого булинку та його прпбудинковоi терпторii:
Пiд час проведення огJIяду жилого будинку Nэ 7 по вул. Автозаводська

комiсiя перевiрила стан несr{их та огород)Iý/в€uIьЕих конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилегJry територiю.
При цьому виявлено:

Ns
з/п

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчii) будинку

Примi
тка

1 Фундаменти
В задовiльному cTaHi

2
Фасади

В задовiльно му стан1
з Стiни

В задовiльному cTaHi
4 Герметизованi стики

5 Пiдлога
В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля
В задовiльно му стан1

7 Водостоки
В задовiльному cTaHi



Сходовi Krriтки, сходовi
аршl В задовiльно cTaHr

кони, лоджii, ганки
огороджеЕня балконiв i. Взадов cтaнl'

10 водиMl клапттепро ани,(
вб и иур )шибер ts озадо стан1

11

водопровiд)
CMiттезб l н1р камери

овlльн стан1,
|2 задовlJьFому cтalнl

13 1 задоЁiльному cTaHi

хlдн1 групи
задовlльн cTaHl

l5 озирки вхlдних груп
задовrльно cTaHl

16 е ооб IUIладнан вктр щито( а,
б веоережr динку

ообладЕання в задовiльному
aHi

l7 фти (машиннi
имlщеннrl, двер1 задовlльЕо cTaHl

l8 истеми центральIlого
палення ують, потоrпrого ремонту

19 Системи гарячэго
одопостачаЕЕя

бують поточного ремонту

0 истеми холодного
допостачаЕЕrI i калалiзацii

ебутоть поточного ремонтуотр

1 удиIrкоиб ва ито lятер р
б 1 аль ветои,лагоустр асф задовlльн cTaHl

2 i майданчики
обладнання дитя.IID(

Впсновкп KoMicii:
технiчний c'zl' житлового булинку на вул,Автозаводська,7 - задовiльний,
ЖитловиЙ будиноК придатний до експлуатацii в весняно:лiтнiй перiод 2022
poIry.

(оцiнка технiщrого стаЕу, висновок про готовнiсть до
бу.ш.rнку у наступний перiод)

ексшryатацii жилого

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506
lLпени KoMicii: iнженер 1-i категорii

майстер техдiльницi

.Щата огляд;l ( _ )) 2О22 р.

Сахно С.М.
Сопрунець В.М.
Войцещук О.М

в

|4


