
Комiсiя у скла,лi: головного iнженера Тiценко В.П.? застуlrника i{ачfuIьника з

благоустрою kозловоi Л.В., iнженера з органiзацii експлуа.гацiТ та peltoHrv I

категорii"Костюченко €.О., майстра техдiльницi Таранегrко Т,[[,

Акт
загальпого огляду жилого булинку,

розташованого за адресою : вул. Автозаводська,61

Тараненко Т.П.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м, Кисва>

од-507
(назва виконавця послуг)

з l5.09. 2020р. по 15. l0.2020p.
(дата початку огляду) (дата заверruеl|ня 0гjlя]tу)

провела огляд житлового булинку за адресою:

i встановила таке:

1.ЖитловийбУлинок,ЗагаJIьнаплощаякогосТаноВиТЬ8198кв.м,кi-rькiсть
квартир -l 1l шryк.^ 

Ёа прибулинковiЙ територii розмiщl. оться l дитячиХ лtайданчиК .}"PH'i Дr'lЯ

см lття
(перелiк елементiв благоустроlо

2.ТехнiчнпйстанжптлоВогобуДинкУтайогоприбУлинковоiтериторtl:
Пiд час проведення огляду *йпоI.о булинц Ns 61 по вул, Автозаводськiй

комiсiя перевiрила стан нес}лlих та огороджува"Iьних конструкцlй, зoBHitllHI lа

внутрiшнi cTir,", .r"*r, пофi"пrо, пiдлЬгу, BiKHa, дверi, системи цl), гi]iI. xijIl.
каналiзацii, лiфти, електрооЪпuд"u"*, дитячий майданчик та rlри.itеглi, repl, lopito

При чьому виявлено:

Висновок про техяi,tний стан елемеIIта LПриrлiтка

(конст ii) бi ди нку
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В задовiльному cTaHi

В задовi:rьному cTaHi

Потребус герметизацrl
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6 Покрiвля В задовiльному cTaHl

]
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7 | Волос,гоки Немас

сходовi клiтки. сходовi ма В задовiльном cTaHi
Ба,ткони. ,T оджii. ганки
(огоролження баrконiв i
лоджiй )

В за,tовiльному cTaHi

Смiттспрово.аи (клапани. В заловiльному cTaHi
iстовб и. пlлtбе и)
CMi rгсзбiрнi камери
волоIl овiд)

IJiKita

!Bepi

т Вхiднi lрупи

Козиркlл вхiдних груп

Е;lектрообладнання в задовiльному
с ганi. Елекгрощитова в задовiльному
cTaHi

Лiфти (маrrrиннi примiщення, l [рirilюють в ласпортному режимi
л l маIUинних II мlшtень
Системи центрtllьного
оtIаjIеl{ня

Системи гарячого
l воjlоп()стачання

Систеrtи холодного
во,,lоп(!стачан ня i каналiзацii
Прибуlинкова територiя
(благоустрiй. асфапьтове
Ilo

п
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l5 Електрооб,lrаднання (щитова,
мережi. булинкове освiт",lення)

Дитячr r,lайданчики (обладнання
диl,ячих майданчикiв)
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Вliсновки Koмicii: технiчниЙ стан житлового будинку Ns61 по вул. АвтозаводськiЙ
дитячого Майданчику - задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii
в осil{ньо-зимовиЙ перiод 2020 року.

(olitlKa r ехiliчного с,ганч. висновок про готовпiсть до експлуатацii жилого
булrинку r наступний перi

Головний iнженер ОД-507 В. Тiщенко

Заступник нача,fIьника з благоустрою
Iнженера з органiзацii експлуатацii та
ремонту I категорii

Майстер техдiльницi

Л. Козлова

с. Костюченко

В наявностi задовiльному cTaHi

Гlотребують замiни

В заловiльному cTaHi

I Iо,гребус поточного ремонту

I [отребуе поточного ремонту

В за,цовiльномч cTaHi

Пот,ребують лоточного ремонту

В заlовiльному cTaHi, каншliзацiйна
\l!режа потребус поточного ремонту
}[е вiдновлено благоустрiй пiсrrя
Irроведення робiт працiвникали ПАТ

))<КиТвсtr

В за,lовiльному cTaHi

,|- r'o 2020р.

Т. Тараненко
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