
Акт
загальноfо огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: By"rr. Автозаводськаr87

Вдовиченко Ж.О.
(П.I.П. майстра)

КП кКеруюча компанiя з обслуговування житлового фонлу Оболонського
району м, Киева> 507

(назва виконавця лослуг)

Комiсiя у складi: головного iнжеlrера TiuteHKo B.[I., заступrrика начаlьника з

благоустрою Козловоi Л.В., iнженера з органiзачii експлуатачii та ремонту I категорii
Костюченко €.О., майстра техдiльницi Вдовиченко Ж.О.

з 15.09.2020р. lro 15.10,2020p.
(,1ата початку о г-,l я,]! ) (-1ата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вyлиця Автозаво дська,87
l всl,ановила таке:

l. Житловий будинок, заг€Lпьна площа якого становить 2672,40 кв. м, кiлькiсть
квартир - 32 штук.

На прибулинковiй територii розмilцуються лави вiдпочинку,урни
(пере;r iK елеменr,iв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огJIяду жилого булинку Nl 87по вул. Ав,гозаволськiй

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики,, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, ttBepi,, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзачii, лiфти.' електрообладнання, ди,гячий май/lанчик та Ilрилеглу територiю.

п и цьом виявJlено:
Ns
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) булинку

Висновок про технiчний стан елемента
(консr,рукчii) булинку

Примiтка

l Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади I {околь будинку потребус ремонту

_) Стiни в заjtовilr ьноьtу cTaHi

] В за]lовi- r ьноrt v cTaHi

)

Герметизованi с,гики

Пiдлога

6

7

ll Сходовi клiтки. сходовi маршi

Покрiвля

Волостоки

Потребус капiтального ремонту

Потребують капiтального ремонту
l -2пiд.

В задовiльному cTaHi

В за,,tовi.rlьному с,ганi

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)

В задовiльному cTaHi



l() Смiттспроводи (к"qапани.

стовбури. шибери)
IleMac

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

Немас

В заловiльному cTaHill BiKHa

l2 flBepi Тамбурнi. виходу на горище дверi
потребують замiни

lз Вхiднi групи Потребуе ремонту

l4 Козирки вхiдних груп В заловiльному cTaHi

В заловiльному c,гaHil5 Електрооблалнання (щитова.
мережi. булинкове освiтленtrя)

16 Лiфти (машиннi примiщення.
дверi машинних примiщень)

Немас,

17 Системи центрального
опtlлення

В заловiльному cTaHi

l8 Системи гарячого
водопостачання

Немас

19 Системи холодного
водопостачання i каналiзацiТ

Канацiзацiйна мережа потребус
частковог() ре\,онт\,

|7 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

Потребус ремонту асфальтне покриття

18 Дитячi майданчики (обладнання
дитячих майданчикiв)

IleMac

Висновки Koмici[: техtliчний стан житл()вого будиlIку Nl87 по вул. Автозаводськlй

- задовiльний. ЖитловиЙ будинок придатниЙ до експлуатацii в осiнньо-зимовиЙ
перiод 2020 року.

(ouiHKa технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
буливку у наступний перiол)

Головний iнженер ОД-507 В.'Гiшенко

Заступник нач€Lпьника з благоустрою
lнженера з органiзацii експлуатацii та

ремонту I категорiI

Майстер техдiльницi

Л. Козлова

с. Костюченко

ж. Вдовиченко

!,ата огляду << <5'>> 2020р..'а


