
Акт
загального огляду жилоrо будинки

розтащованого за адресою: Автозаводська,7А

(Войцеtlдук О.М)

КП <Керуюча компанiя з обстцговування житлового
фонду Оболонського району м. Киева>,
од-50б
(назва виконавця посrryг)
Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головItого iнженера Сахно С.М.,
iнженера 1-i категорii Соловян В.М., майстра тех.дiльницi Войцепryк О.М

з 28.09.2022 р. по 28.09.20
(дата початку огляду) (дата завершепня ог.пяry)

провела огляд жилого будинку за адресою: вул. Автозаво дська. 7А i
встановила таке:

1. Житловий будинок, загшIьна площа якого становить 7775,7 кв. м,
кiлькiсть квартир - 107
На прибудинковiй територii розмiпдуеться l спортивний майданчик, 1

дитячцй майданчик.
2. Технiчний стан ясилого булинку та його прпбудпнковоi територii:

Пiд час проведенЕя огляду жилого булинку Ns 7А по вул. Автозаводська
комiсiя перевiрила стаЕ нес}п{их та огороджуВшIьних конструкчiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоЦ, BiKHa, дверi, системи цо, гвп,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнанЕrI, дитяtli, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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10 Смiтгспроводи (клапани,
стовбури, шибери) В задовiльному cTaHi

1l мiтгезбiрнi камери
водопровiд) В задовiльному cTaHi

l2 BiKHa
В задовiльному cTaHi

13 .Щверi
В задовiльному cTaHi

14 Вхiднi групи
В задовiльному cTaHi

15 Козирки вхiдних груп
Потребують поточЕого ремонту

16 Електрообладнання ( щитова,
мережi, будинкове

ЕлектрообладнЕlнtul в задовiльному
cTaHi.

|7 Лiфти (машиннi
примlщення, дверl Працюють в паспортному режимi

18 Системи центрального
опЕUIенн'I

Потребують поточного ремонту

19 Системи гарячого
водопостачаннJI

Потребують поточного ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

Потребують поточЕого ремонту

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове

В задовiльяому cTaHi ( в 2020 р.
виконано ямковий ремоЕт)

22 ,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
маЙданчикiв)

Дитячий майдшшики потребуе
капiтального ремонту, на
спорт/майд. цроведено
лооблаштчвання 30.1 1.2021

Висновкп комiсГi: технiчний стан житловою будинку по вул.
Автозаводська, 7А,спортивного, дитячого майданчика - задовiльний.
Житловий буди
2022-202З року.

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506

tIлени KoMicii: iнженер 1-I катеюрii

майстер техдiльницi

нок придатний до експлуатацii в ос lнньо-зlмовии перlод

(оцiнка технi.*lого стаЕу, висновок про готовiiсть до е
булинку у насryпний перiол)

жилого

о С.М.

овян В.М.

Войцеrrryк О.М.

.Щата огляду D 2022р.((


