
Акт
загального огляду жилого будинки

розтаlлованого за адресою: Автозаводська,7Б.
Войцещук О.М

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонду Оболонського райоlry м. Киева).'
од-50б

(назва виконавця послуг)
Ми, що нижче пiдпис€rлися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженера l-i категорii Соловян В.М., майстра техдiльницi Войцещук О.М

з29.09.2022р. по29.09.2022р.
(дата початку огляду) (дата завершення оглядl)

провела огJlяд жилого будинку за адресою: вул. Автозаводська. 7Б i
встаЕовила таке:

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 7З68.0 кв. м,
кiлькiсть квартир - 107
На прибулинковiй територii розмiшцrються 1 дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчншй стан я(плого булинку та його прпбудипковоi терптор[i:
Пiд час проведеннrl огляду жилого будинку ]ф 7Б по вул. Автозаводська

комiсiя перевiрила стан нес)лих та огороджувtlльних конструкцiй, зовнiшнi
та внугрiшнi стiЕи, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладЕаItЕlI, дитячi, спортивнi майдакчики та
прилегJry територiю.
При цьому виявлено:
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Найменуъання елемента
(конструкцii) будинку

исновок про технiчний стан Примi
тка

1 Фундаменти
задовlльно стан1

z
Фасади

задовlльЕо cTaHl
J тlни

задовlльно стан1
4 ерметизоваЕl стики (

5 ога

В задовiльно cTaHl
6 оцрlвля

ть поточного мо
7 одостоки

Потребують поточЕого ремоIIту

елемента (конструкцii) будинку

в



8 ходовl KJIIтки, сходовi
арц1

задовiльному cтaнi

кони, лоджiТ, ганки
огороджеIrЕя балконiв i

задовiльному cTaHi

10 lм во клди апаниттепро (
вб и ши6 иур ер )

апани заваренl

l1 ттезбiрнi камери
водопровiд)
Ml

|2 lKHa задовiльному cTaHi

1з epl задовiльному cTaHi

14 хlдЕl групи буе поточного ремонry (2-3
пlд.

отре

15 озирки вхlдних груп

поточного емонб
16 ктрообле ан rUIадн вщито( а,

еж1ер
ектрообладнанrrя в задовiльному
aHl,

l7 iфти (машиннi
примiщення, дверi ють в паспо о ежимl

18 истеми центр€шьного
паJIенt{я поточного моб

l9 истеми гарячого
допостачаннJI ь поточного емоо

0 Системи холодного
одопостачаннrI i каналiзацii поточного моб

i би вадинкор у територtя
лб аго с 1и ас ветоу тр фаль

роведено калiта.пьний ремонт
iUIьтового по

2 яч1 м€lиданчики
обладнання дитячих задовlльно стан1

Впсповки комicii: технiчний стан житлового будинку Ira вул.
Автозаводськi й,7Б, дитячого майданчика - задовiльний. Житловий будинок
придатний до експлуатацii в осiнньо-зiмовий перiод -2023 року,

(оцiнка технi.пrого стану, висновок про гgтовнiсть до
булинку у наступнhй перiод)

Голова KoMiciT: головний iнженер ОД-506

rIлени KoMicii: iнженер l -i категорiТ

майстер тех дiльницi

Соловян В.М.

тацrr жилого

@ахно С.М.

.Щатаогляду(_ )) 2022 р
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