Акт

загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вул. Автозаводськаr89
Вдовиченко Ж.О,
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обсJryговування житлового фонду Оболонського
району м. Киево> ОД-507
(назва виконавru посrryг)

Комiсiя у скJIадi: головного iнженера Тiщенко В.П., заступника начzшьника
благоустрою Козловоi Л.В., iнженера з органiзацiТ експлуатацii та ремонту

з
I

категорii Костюченко е.О., майстра техдiльницi Вдовиченко Ж.О.

по 14.05.202lp.

з 14.04.2021

(дата завершення огляду)

(дата початку огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою:
l встановила таке:

вYлиця Автозаводська.89

Житловий будинок, загальна площа якого становить 4204,50 кв. м, кiлькiсть
квартир - 88 шryк.
На прибулинковiй територii розмiurуються l дитячий майданчик,лави
вlдпоч инку,урни
(перелiк елементiв благоустрою)
1.

Технiчний стан жилого булинку та його прпбудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 89 по вул. Автозаводськiй
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувЕ!льних конструкцiй, зовнiшнi та
вrгутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
2.

каналiзацii, лiфти, електрообладнання , дитячий майданчик та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

1

Фундал.rенти

Висновок про технi.rний стая елемента
(KoHcTpyKuii) булинку
В задовiльному cTaHi

2

Фасади

IJоколь булинку потребуе ремонту

J

Стiни

В задовiльному cTaHi

4

Герметизованi стики

В задовiльному cTaHi

5

Пiдrога

Потрбус пототlного ремонry першi
поверхи з 1-го по б-й пй.

6

11окрiвtrя

7

Водостоки
Сходовi rсriтки, сходовi маршi

По,гребують ремонry оголовки
Немас
Потребують капiтшlьного ремонry з
по бпiд.
В задовiльному cTaHi , ганки
потребують ремонту

Jф

Наймеrry.вання елемента

зlп (констрlкцii) булинку

8

9

Балкони. лоджii. ганки
(огородження балконiв i

1

Примiтка

11

лоджiй)
Смiтгепроводи (клапшrи,
стовбури, шибери)
Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)
BiKHa

|2

[Bepi

13

Вхiднi групи

Потребlтоть замiни на пiдва.it та на
горище
Потребують ремонту

14

Козирки вхiдних грlтl

Потребують ремонту

15

Електрообладпання (щитова
мережi, будинкове освiтлення)
Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)
Системи центрzшьного
опалення
Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачання i каналiзацji
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)
.Щитячi майданчики (обладнання
дитячих майданчикiв)

Електромережапотребуе ремонту

10
11

16
17
18

19
17

l8

Немас
Немас

В задовiльному cTaHi

Немае
Потребуе часткового ремонту
Потребуе часткового peмolrTy
Потребус часткового ремонту

Потребуе ремонту
Потребlтоть замiни елементrв

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку Ns89 по вул. Автозаводськiй
дитячого маЙданчику - задовiльниЙ. ЖитловиЙ будинок придатниЙ до експJryатацii
в весняно-лiтнiЙ перiод 2021_вощу
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Головний iнженер ОД-507

В. Тiщенко

Заступник начаJtьника з благоустрою
Iнженера з органiзацii експлуатацii та
ремонту I категорii

Л. Козлова

ё. Костюченко

Майстер техдiльницi

Ж. Вдовиченко

.Щата

огляду
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