
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташовапого за адресою: Агрегатна, 2

Родаченко Л,В.

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового

фонду Оболонського району м. Киева>,
од-506

(назва виконавця посrryг)
Ми, що нижче пiдписа-тtися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М,
iнженера l-i категорii Соловян В.М., майстра техдiльницi Родаченко Л.В.

з 12.09.2022р ло 1З.09.2022р.
(лата початку огляду) (дата завершення оглядч)

провела огляд жилого будинку за адресою: вул. Агрегатна. 2 i встановила
таке:

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 9891 ,4 кв. м,
кiлькiсть квартир - 143 шryк.
На прибулинковiй територii розмiIщrються 2 дитячих майданчика

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчнпй стап жилого булпнку та його прпбудпнковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 2 по вул. Агрегатна, комiсiя

перевiрила стан несr{их та огороджувЕrльних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО' ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Ns

зlл
Найменувалня елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Примi
тка

l Фундаменти В задовiльному cтaнi

2
Фасади Потребуе капiта.ltьного ремонту

облицювальна плитка
з Стiни В задовiльному cTaHi

4 Герметизованi стики

5 ога

задовlльно cTaHl
6 окрlвля

задовlльIlо cTaHl
7 одостоки

В задовiльно Mv cтaнl

I



8 ходовi клiтки, сходовi
ршi

9 аJIкоЕи, лоджii, ганки
огородженюI ба;lконiв i
оджiй)

10 мiттепроводи (клапани,
вбури, шибери) задовlльt{о cTaHr

l1 Смiттезбiрнi кал,tери
(водопровiд) задовtльно cTaHl

l2 BiKHa отребують замiни
1з Щверi В задовiльному cTaHi
14 Вхiднi групи В задовiльно му стан1
l5 Козирки вхiдних груп отребуе поточного ремонту

Елек,грообладнання (щитова,
мережi, будинкове
освiтлення)

l7 Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних примiщень)

Працюють в паспортIIому режимi

l8 Системи центр€шьноБ
опЕUIеннJI Потребус поточного ремонту

l9 Системи гарячого
водопостачаннrI

20 истеми холодного
допостачання i каналiзацiТ отребуе поточного ремонту

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
маЙдакчикiв)

В задовiльному cTaHi ( 1 -2пiл.)
Потребус замiни елементiв на

другому.

Висновкп KoMicii: технiчний стан житлового будикку по вул. Агрегатна, 2 та
дитячi майданчики - задовiльний. Житловий будинок придатний до
експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод 2022-
(оцiнка технiчlого стаЕу, висновок про готовнi сть го

булинку у н

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-5

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii

майстер техдlльницl

Сахно С.М.

Соловян В.М.

.Щата огляду (( _ ) 2022 р,

Родаченко Л.В.

Потребують капiтального ремонту

В задовiльному cTaHi

lб
Потребуе поточного ремонту

Потребуе поточного ремонту

Потребуе поточного ремонту

перiоД)al:t


