
Акт
загальяого огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Автозаводська,87

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

благоустрою Козловоi Л.В., iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту I

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

з 14.04.202l по l4.05.2021p.
(пата початку огrrя,чу) (лата завершення оглялу)

провела огляд жилого булинку за адресою: ВYЛИIUI АВТОЗаВ одська.87
l встановила таке:

1. Житловий будинок, загЕlJIьна площа якого становить 2672,40 кв. м, кiлЬкiсть
квартир - З2 штук.

На прибулинк овiй територii розмiщlтоться лави вiдпочинку,урни

2. Технiчний став жилого булинку та його прибудинковоi територiI:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Jф 87по вул. Автозаводськiй

комiсiя перевiрила стан несr{их та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО., ГВП, ХВП,
каналiзацiТ, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територiю.

и цьо виявлено:

Ба,rкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i

Примiтка]ф
з/п

Найменlъання елемента
(конструкцф будинку

Висновок про техлiчний стан елемента
(KoHcTpyKuii) будинку

Фундаменти

2 ТЦ*-о бчл""ц пот.бус ремонryФасади

В задовiльному cTaHiJ Стiни

В задовiльному cTaHi4 Герметизованi стики

В задовiльному cTaHi5 Пiдлога

Потребуе каrriтаrrьного ремонту6 Покрiвля

Водостоки,7

Потребlтоть кагliтального ремонту
1-2пц.

8 Сходовi клiтки, сходовi маршt

В задовiльному cTarri9

лоджlи

Вдовиченко Ж.о.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового фонду Оболонського

районум. Киевa>) ОД-507
(назва виконавrи послуг)

(перелiк елементiв благоустрою)

В задовiльному cTaHi1

В задовiльному стшli



10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Немае

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

Немае

ll BiKHa В задовiльному cTaHi

{Bepi Тамбурнi, виходу на горище дверi
потребутоть замiни

l) Вхiднi групи Потребуе ремонry

14 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

l5 Електрообладнання (rщ.rтова"
мережi, будинкове освiтлення)

В задовiльному cTaHi

lб Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Немас

Системи центрirльного
опа!,Iення

В задовiльному cTaHi

18 Системи гарячого
водопостачання

Немас

Системи холодного
водопостачaiл ня i каналiзацii

Кана,тiзацiйна мережа потребус
часткового ремонту

17 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа,тьтове
покритrя)

Потребуе ремонту асфа,rьтне покриття

18 !итячi майданчики (обладнання
дитячих майданчикiв)

Немае

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку М87 по вул. Автозаводськiй
- задовiльниЙ. Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiЙ
перiод 2021 року

(оцiнка технiчного сп!ну, висновок про готовнiсть до експ:ryатацiТ жилого
булинку у насryпний перiол)

Головний iнженер ОД-507

Заступник нач€шьниказ благоустрою
Iнженера з органiзацii е(сплуатацii та
ремонту I категорiТ

. Тiценко

Ж. ВдовиченкоМайстер техдiльницi

,Щата огляду << /? >> €2S 202|р.
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1,7

19

!

Л. Козлова

с. Костюченко


