
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Автозаводськаr89

Вдовиченко Ж.о.
(П,I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового фонду Оболонського

району м. Кисва) ОД-507
(назва виконавчя послуг)

Комiсiя у складi: головного iнженера Тiщенко В.П.,, заступника начzLпьника з

благоустрою Козловоi Л.В.,, iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту I категорii
Костюченко С.О., майстра техдiльницi Вдовиченко Ж.О.

з l5.09.2020p. по 15.10,2020р.
(лата початку оглялу) (дата завершення огляду)

l встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 4204,50 кв. м, кiлькiсть
квартир - 88 штук.

На прибудинковiй територii розмiщуються l дитячий майданчик,лави
вlдпоч инку,урн и

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 89 по вул. Автозаводськiй

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувuLпьних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу,, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територiю.

При чьому виявлено:

Ns
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) булинку

Висновок про технiчний стан елемента
(KoHcTpyKuii) булинку

Примiтка

1 Фундаменти

2 Фасади Потребус ремонту

3 Стiни В задовiльному cTaHi

4 Герметизованi стики В задовiльному cTaHi

Пiдлога Потребус поточного ремонту першi
поверхи з l-го по 6-й пiд.

Покрiвля Потребуе ремонту
7 Водостоки Немас

Сходовi клiтки, сходовi маршi Потребують капiтального ремонту з 1

по бпiд.

провела огляд жилого будинку за адресою: вулиця Автозаводська,89

(перелiк елементiв благоустрою)

В задовiльному cTaHi

5

6

8



9 Бапкони, лоджii, ганки
(огородження ба,rконiв i
лоджiй)

В задовiльному cTaHi , ганки
потребутоть ремонту

l0 Смiтгспроводи (клапани,
стовб , шибе и)

Немас

ll Смiтгсзбiрнi камери
водоп вlд

Немас

ll BiKHa В задовiльному cTaHi

l2 lBepi Потребують замiни на пiдва,r та на
го ище

13 Вхiднi групи Потребують ремонту

1.{ Козирки вхiдних груп Потребують ремонту

l5 Електрообладнання (щитова,
N{e ,б нкове освlтлення

Електромережа потребуе ремонту

lб Лiфти (машиннi примiщення,
l машинних п мlщень

Немас

l7 Системи центраJIьного
опа,лення

Потребус часткового ремонту

l8 Системи гарячого
водопостачання

Потребуе часткового ремонту

l9 Системи холодного
водопостачання i каналiз ацlI

Потребус часткового peMoHr у

Прибу.линкова територiя
(благоустрiй, асфмьтове
IIо иття

Потребуе ремонту

l8 !итя чi майданчики (обладнання
дитячих майданчикiв

Потребують замiни елементiв

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового булинку М89 по вул. Автозаводськiй
дитячого майданчику - задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацl l
в осiнньо-зимовий перtод 2020 року.

(оцiнка TexHi чного стану, висновок про готовнiсть до ексгrпуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Головний iнженер ОД-507 В. Тiценко

Засryпник начальника з благоустрою
Iнженера з органiзацii експлуатацii та
ремонту I категорii

Л. Козлова

с. Костюченко

Майстер техдiльницi

flaTa огляду << ?-5 
>> .'-о 2020р.

ж. Вдовиченко
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