
Акт
загального огляду жплого булиuку,

розташованого за адресою: Автозаводськаr41.

Iлларiонова А.О.

КП <Керуюча компанiя з обслуговуванЕя житлового
фонду Оболонського райоry м. Киево>,
од_506

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженера 1-Т категорii Соловян В.М., майстра техдiльницi IлларiоноваА.О.

з26.09.2022 р.
(дата початку огlrялу)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Автоз cbKa.4l i
встановила таке:

1. Житловий будинок, загапьна площа якого становить 153б2,б кв. м,
кiлькiсть квартир - 216 шryк.
На прибудинковiй територii розмiпцпоться 2 дитячrл< майдаЕчики

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчнпй стан я(плого булпнку та його прибудппковоi терпторii:
fliд час проведення огляду жилого булинку Ns 41 по вул. Автозаводська

комiсiя перевiрила стан нес)лих та огороджувЕlльних конструкцiй, зовнiшнi
та внlтрiшнi стiни, стики, покрiв-тrю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп,
ХВП, каналiзацiТ, лiфти, електрообладнанrrя, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявJIеЕо:

п
аймен5rванrrя елемента

ди6llко
исновок про технiчний стан

l бемента кон
рим1

1 енти
задовlльно стан1

асади
задовlльн стан1

3 ни
задовlльно cTaI{r

ерметизованl стики
В задовiльно cTaHl

ога

6 оцрlвля

задовlльно cTaHl
7 одостоки

задовlльно cTaHl

2

4

5

В задовiльному cTaHi

Iв



8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують капiтшrьного ремоЕту
1-6 пiд.

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження бшrконiв i В задовiльному cтaнi

l0 Смiттепроволи (клапани,
стовбlри, шибери) в задовtльному стан1

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд) в задовlльному стан1

|2 BiKHa
поT ребують замiни 1-6 пiд.

lз .Щверi
В задовiльному cтaнi

14 Вхiднi групи потребують капiтального ремонту
1-6 пiд.

l5 Козирки вхiдних груп потребують капiтzuьного ремонту
1-6 пiд.

16 Електрообладнання (щитова,
Mepeжi, будинкове В задовiльному cTaHi

17 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному режимi,
лiфтове обладнання потребуе
молепнiзапii

18 Системи центрального
опaUIення Потребують поточного ремонту

19 Системи гарячого
водопостачання Потребують поточного ремонту

20 Системи холодного
водопостачанrrя i канагriзацii по,требують поточного ремонту

2l Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове В задовiльному cтaнi

22 ,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих

В задовiльному cTaHi (кап.ремонт
Д4 N92 2021р)

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул.
Автозаводська,41, дитячi майданчики - задовiльнi. Житловий будинок
придатний до експJIуатац 1l в осlнньо-зlмовии п 022-202З polcy.

(ouiHKa технi.шого стану, висновок про до l жилого
буд.rнку у перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер О,Щ-5

Члени KoMicii: iнженер l-i категорii

маЙстер техдiльницi

ахно С.М.

.---/Соловян В.М.

.Щата огrrяду (_ >

Iлларiонова А.О.

2О22 р,


