
А к т |6al)
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Автозаводська,бl

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Кисва>
од-507
(назва виконавця послуг)

Комiсiя у складi: головного iнженера Шевчук С.А, iнженер I категорii
Тiщенко В.П., майстра техдiльницi Тараненко Т.П.

з |9.09.2022р. по 13.09.2022р
(лата початку оглялу) (дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: вулиця Автозаводська.6l
l встановила таке:

1. Житловий будинок, загЕLпьна площа якого становить 8l98 кв. м, кlлькlсть
квартир -l 1l шryк.

На прибулинковiй територii розмiщуються 1 дитячих майданчик ,урни для
смiття

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового будпнку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведенЕя огJuIду жилого булинку JФ 61 по вул. Автозаводськiй

комiсiя перевiрила стан нес}пlих та огороджувzчIьних конструкшiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii. лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територiю.
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Покрiвля Потребус потоtIного ремонту
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l0 Смiттепровод.r (клапани,
стовбури, шибери)

Клапани заваренi. стовбури потребlтоть
поточного ремонту

1l Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

В наявностi за:овi.rьному cTaHi

l1 BiKHa Потребуrоть замiни

|2 fiBepi fiBepi потребують замiни

tJ Вхiднi групи
l

Потребус поточного ремонту

l4 Козирки вхiдrих груп Потребус поточного ремонту

Е-лектрооблалнання (щитова"
мережi. булинкове освiтлення)

Елекгрообладнання в задовiльному
cTaHi. Електрошитова в задовiльному
с,ганi

Лiфти (машиннi примiшення. 
]

дверi машинних примiщень) i

Прачюють в паспортному режимl

Системи гарячого
водопостачаннJI

Потребують капiтацьного ремоrгry
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водопостачання i каналiзацii
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17 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)
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l8 Дитячi майдан.тики (обладнання

дитячих майданчикiв)
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|7 Системи центрaiJ,lьного Г[отребlтоть калiта,rьного ремонту
оllaцення

l8

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку Nsбl по вул. ЬтозавоДсьКiЙ
дитячого майдацrlику - задовiльний. Житловий будинок придатний до експJryатацii

в осiньо-зимовиЙ перiод 2022pol<y.
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