
Акт
загального огляду жплого будпнку,

розташованого за адресою: Автозаводська, 21-А

Родаченко Л.В.

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонду Оболонського району м. Киева>,

од-50б
(назва виконавця пос.тrуг)

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

з 1,2,09.2022р по |2.09.2022р.
(дата початку оглялу) (дата завершення оглядr)

провела огляд жиJIого булинку за адресою: вул. Автозаводська. 21-А i
встановила таке:

1. Житловий будинок, заг€Lпьна площа якого стаЕовить 21 18,6 кв. м, кiлькiсть
квартир - 41 шryк.

2. Технiчнпй стан жплоrо булшнку та його прпбудипковоi TepпTopii:
Пiд час проведеЕня огJIяду жилого булинку Ns 2|-А по вул.

Автозаводськiй, комiсiя перевiрила стан несrrих та огороджувальних
конструкчiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,
дверi,, системи ЩО, ГВП, ХВП, кана-тriзацii, лiфти, елек,грообладнапня, дитячi,
спортивнi майданчики та приJIеглу територiю.
При цьому виявлено:

Ns
зlrl

Найменування елемента
(конструкцiТ) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Примi
тка

1 Фундаменти
В задовiльному cTaHi

2
Фасади

задовlльно стан1
) Стiни

задовlльно cTaHl
4 Герметизоваяi стики (

5 ога

Потребують поточного ремонту
6 Покрiвля

задовlльн
7 Водостоки

В задовiльно му cTaHi

I

cTaHl



8 Сходовi клiтки, сходовi
маршl

По,требують капiтаrrьного ремоЕту
(202|р. викоЕано поточний peMoTlT

в1,2пiд.зlпо2поверх)
9 Балкони, лоджii, ганки

(огородження бшконiв i
лоджiй) Потребують поточного ремонту

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)
Смiтгсзбiрнi кzrмери
(водопровiд)

l2 BiKHa Потребуюfь замiни 1 1,2пiл)
13 Щверi Потребують замiни
l4 Вхiднi групи В задовiльному cTaHi
l5 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaнi
16 ЕлектрообладнаннrI ( щитова,

мережi, будинкове
освiтлення)

1,7 Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних примiщень)

l8 Системи центального
оп€UIення В задовiльному cTaнi

19 Системи гарячого
водопостачання В задовiльному cTaHi

20 Системи холодного
водопостачання i кана;riзацii Потребlтоть поточного ремонту

2\ Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа;lьтове
покриття) В задовiльно му cTaHi

22 ,Щитячi майданчики
(обладнання дитяtIих
майданчикiв)

Внсцовки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул. Ьтозаводська,
2l-A - задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii в ociHHbo-
зимовий перiод 2022-202З року.
(оцiнка технi.*lого cтalry! висновок про готовн

булинку у н перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-50

Члени KoMicii: iнженер l-i категорii

майстер техдiльницi

Сахно С.М.

Соловян В.М.

,Щата огляду < _ )) 2О22 р.

Родаченко Л.В.

1l

Електрообладнalння в задовiльному
cTaHi.

l.:


