
Акт
загального огляду жплого будпнку,

розташованого за адресою: Автозаводська, 11.

Родаченко Л.В

КП <Керуточа компанiя з обслуговування )*олтлового

фонду Оболонського райоIry м. Киева>,
од-50б

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: юловною iнженера Сахно С.М.,
iнженера l-i категорii Соловян В.М., майстра техдiльницi Родаченко Л.В.

з |2.09.2022р. по 1З.09.2022р.
(Дата початку оглялу) (дата завершення огrrялу)

провела огляд жилого булинку за адресою: вyл. Автозаводська. 11 i
встановила таке:

1. Житловий будинок, загЕLпьна площа якого стЕtновить 87l0,8 кв. м,
кiлькiсть квартир - 144 шryк.

2. Техпiчний стан яшлого булпнку та його пршбудпнково'i терпторii:
Пiд час проведення огляду жилого будинку Ns 11 по вул. Автозаводська

комiсiя перевiрила стан Еес)лих та огородrý/в€чIьних конс,трукцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнанIUI, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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8 Сходовi клiтки. сходовi
маршr

Потребуе капiтального ремонту
(2021.р. виконЕrно поточний ремонт
в 2,З,4 пiд. з 1 по 2 поверх)

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження бапконiв i В задовiльному cTaHi

l0 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi

ll Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

В задовiльному cTaHi

12 BiKHa
Потребують замiни 11-4пiл. )

lз Дверi
Потребуе поточного ремонry l пiд.

Вхiднi грlтrи
Потребують поточного ремонту

l5 Козирки вхiдних груп
Потребlтоть поточного ремонту

lб Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове

Електричнi мережi потребують
поточного ремонту

l7 Лiфти (машиннi
примiщення, дверi Працюють в паспортному режимi

l8 Системи центрального
опalпеЕнlI В задовiльному cTat{i

19 Системи гаряtIого
водопостачанця В задовiльному cTaHi

20 Системи холодного
водопостачulння i каналiзацii В задовiльному cTaHi

2l Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове В задовiльному cTaHi

22 flитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висновкп KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул. Автозаводська,
1 1, задовiльний. Житловий булинок придатний до експлуатацii в ociHHbo-
зимовий перiод 2022-202З року.

жrлЬо(оцiпка технiтrого cтalнy, висновок про готовнiсть до експлуатшlii
булинку у настуrпrий

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506

Члени KoMicii: iнженер l -i категорii

перiод)

маистер техдlльницr

о С.М.

оловян В.М.

.Щата огляду ( _ ) 2022 р.

Родаченко Л.В.

l4

о5сл


