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загального оглядч жилого булипку,
розташованого за адресою: Автозаводська, 11.

Родачеlrко Л.В.

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонлу Оболонського району м. Киева>,

од-50б
(нirзва виконавчя послуг)

Ми, lцо нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженера l-i категорii Сопрунечь В.М., майстра техдiльницi Родаченко Л.В.

з 08.04.2021р. по 09.04.202l р.
(,,laTa початку ог,,lяду) (лата завершення огля;tу)

провела огляд жилого булинку за адресою: л. Автозаво ськав l1 i

встаtiовила таке:

l. Житловий будинок, загальна площа якого становить 8710,8 кв. м,
кiлькiсть квартир - 144 штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються 0 дитячий майданчик

(перелiк елепtентiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прllбудинковоТ територiТ:
Пiдt час проведення огляду жилого булинку "ф l l по вул. Автозаводська

комiсiя перевiри.llа стан несучих та огороджуваJIьних конструкчiй, зовнilлнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, лверi, систе]\,rи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзачii, лiфти, електрооблалнання, дитячi, спортивнi майланчики та
прилег.пу територiю.
При чьому виявлено:

лl!
з/п

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчii) бу:и н ку

Примi
тка

l Фундаменти
В задовiльному cTaHi

) Фаса;tи
В задовiльному cTaHi

J CTiH и

В задовiльному cTaHi
1 Герметизованi стики

5 Пiд.гrога

Потребуе поточного ремонту
6 Покрiвля Потребують поточного часткового

ремонту
,7 Водостоки Потребують поточного часткового

ремонту в пiдвалi



8 Сходовi клiтки, сiодовi
маршl о б е поточного емонт

9 алкони, лоджii, ганки
огородження балконiв i задовtльном cTaHl
мiттспроводи (клапанц
товбури.' шибери)

отребують часткового ремонту
стовб и, та замlни клапанlв

ll Смiттезбiрнi камери
(волопровiд) от ео с поточltого емон
В iKHa

от о ть замlни 1-4пiд.
lз epl отребують поточного часткового

eNloH
l4 хlднl групи

п еб ють поточного eMotI
l5 Козирки вхiдних груп

от еб ть поточного eMotI
lб лектрообладнання (щитова,

мережi, булинкове
iфти (машиннi

примlшtенllя, двер!

асткового поточного ем он
|7

l8
п аl{юl оть в паспортному реrriимti

Системи центрального
опаленtIя задовlльно cTaHl

l9 Системи гарячого
водопостачання задовlльном cTaHl

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацiТ В задовiльному cTaHi

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове еб € капlтацьного мон

22 Дитячi майданчики
(обладнання дитячих

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул. Автозаводська,
1l, задовiльний. Житловий булинок придатний до експлуатацiт в весняно-
лiтнiй перiо:r 202 l року.
(ouiHKa техltiчltого стану, висtIовок про готовнiсть.lо експлуатацii жилого

бl:иrlк1 l настl пнlrй перiо:)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii

майстер техдiльницi

.Щата огляду ,, (U r, ф/ 2О2lр.

Сахно С.М.

Сопрунечь В.М.

Родаченко Л.В.

l0

l2

Електроцитовi потребують


