
Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованоrо за адресою: вул. Автозаволська197/5

в овиченко Ж.о.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового фонду Оболонського
району м. Киева) ОД-507

(вазва виконавця лослуг)

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

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

з 15.09.2020р. по l5.10.2020p.
(дата початку оглялу) (лата завершення оглялу)

провела огляд жилого булинку за адресою: вулиця двтозаводська.97l5
l встановила таке

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 1506,9 кв. м, кiлькiсть
квартир - 21 штук.

На прибулинковiй територii розмiщуються лави вiдпочинку
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огJulду жилого булинку Np 9715 по вул. Автозаводськiй

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкrriй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,, дверi, системи ЦО' ГВП, ХВП,
канмiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територiю.

При цьому виявлено:

N9

з/п
Найменування елемента
(KoHcTpyKui'i) булинку
Фундаменти

Висновок про технiчний стан елемента
(конструкцii) булинку

Приrriтка

1 В заловiльному cTaHi

2 Фасади |-{околь булинку потребус ремонту

В задовiльному cTaHi

4 Герметизованi стики В задовiльному cTaHi

5 Пi.,tлога Потребуе поточного ремонту
l пов.2,3пiд.

6 Покрiвля Потребуе поточного ремонту

7 Водостоки Потребують поточного часткового
ремонту та доукомплектацii

8 Сходовi клiтки, сходовi маршi Потребуе ремонту l пiд.

J Стiни



9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження ба.rконiв i
лолжiй)

Потребують ремонт},

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Немас

ll Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

Немас

1l BiKl ta В задовiльному cTaHi

12 .Щверi Виходу на горище потребують замiни

lз Вхiднi групи В задовiльному cTaHi

l_+ Козирки вхiдних груп В заловiльному cTaHi

15 Електрообладнання (щитова,
мережi, булинкове освiтлення)

В задовiльному cTaHi

lб Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Немас

l7 Системи центрzrльного
опалення

Потребують часткового ремонту

l8 Системи гарячого
водопостачання

Немас

19 Системи холодного
водопостачання i каналiзацiТ

каналiзацiйна мережi потребус
часткового ремонту

|7 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа-,lьтове
покриття)

Потребус ремонту асфальтне покритгя

l8 Дитячi майданчики (обладнання
дитячих майданчикiв)

Немас

Впсновки комiсii:технiчний стан житлового булинку Jф97/5по вул. Автозаводськiй

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

(ouiHKa технiчного стану, висновок про готовнiсть до ексллуатачiТ жилого
бу.rи нку 1 насlупний перiод)

Головний iнженер ОД-507 В. Тiпrенко

Заступник начшIьника з благоустрою
Iнженера з органiзацii експлуатацiТ та

ремонту I категорii

Майстер техдiльницi

Л. Козлова

€. КостюченкоI

.Щата огляду << r'-5 >> /=о 2020р.

Ж. Вдовиченко


