
Акт
загаJIьного огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: Автозаводська, 17.

Родаченко Л.В.

КП <Керlточа компанiя з обслуговування житлового
фонду Оболонського райоry м. Киева>,

од-50б
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головЕого iнженера Сахно С.М.,
iнженера 1-i категорii Соловян В.М., майстра техдiльницi Родаченко Л.В.

з |З.09.2022р. по 14.09.2022p.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Автозаводська. 17 i
встановила таке:

1. Житловий будинок, загЕrльна площа якого становить
кiлькiсть квартир - 144 шryк.

8978,2 кв, м,

2. Технiчппй стан жплого булпнку та його прпбулинковоi територ[i:
Пiд час проведеннrI огляду жилого будинку Ns 17 по вул, Автозаводська

комiсiя перевiрила стаЕ несг{их та огороджувшIьних конструкчiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнаIIIUI, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Ns
зlп

Найменуванrrя елемента
кон 1l динку

Висновок про технiчний стан
елемента (консцrукчii; будинку

Примi
тка

1 Фундаменти
задовlльн cTaHl

2
Фасади

В задовiльно му cTaнl
) Стiни

В задовiльному cTaHi
4 Герметизованi стики

п б),тоть поточного ремонту
5 lдлога

Потребlrоть поточного ремонту
6 окрlвля

,7 Водостоки
Потребlтоть поточного ремонту

в

ГIотребують поточного ремонту l



8 одовl клlтки, сходовl
аршl капlтмьЕого о

9 коЕи, лоджii, г€lнки
огородженЕя бшконiв i задовlльно

l0 мiтгепроводи (клап.ани,
стовбури, шибери)

задовlльному cTaнr

ll мiтгезбiрнi камери
водопровiд)

задовlльному cTaнr

|2 BiKHa
Потребуе замiни (1 -4пiд.)

lз .Щверi

задовlльно cTaHl
l4 Вхiднi групи

б мон
15 озирки вхlдних груп

еб поточного мо
lб ектрообладнання (щитова,

ережi, будинкове задовlльно стан1
l7 iфтy (машиннi

римlщення, двер1 ють в пасп о l
l8 Системи центр€lльного

опЕrлення задовlльно cTaHl
19 Системи гарячого

водопостачання задовlльно cTaHl
20 Системи холодЕого

водопостачання 1 каналlзацll задовlльно cTaHl
21 ибудинкова територiя

(благоустрiй, асфальтове задовlльно стан1
22 яч1 маиданчики

обладнання дитяЕIих
айданчикiв

Висновкп KoMici[: технiчний стан житлового будинку по вул. Автозаводська,
l7 задовiльний. Житловий будинок придатний до експJryатацii в ociHHbo-
зимовий перiод 2022-2023 роt<у,
(оцiнка технi.пrого стану. висновок про готовнiсть

будtнку у в

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506

Члени KoMicii: iнженер l-i категорii

маЙстер техдiльницi

го

Соловян В.М.

.Щата огляду ( _ )) 2О22 р.

Родаченко Л.В.

cTaHl

поточного

Сахно С.М.


