лкт }9

загальшого огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вул. Автозаводська,89А
Вдовиченко Ж.О.
(П.t.П. майста)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового фонду Оболсilс,кого
району м. Кисва)) ОД-507
(назва виконавru послуг)

Комiсiя у складi: головного iнженера Тirценко В.П., застуrtника irачаJIьника
благоустрою Козловоi Л.В., майстра техдiльницi Вдовиченко Ж.О.
по 13.05.2022р.

з l З.04.2022р.
(лата початку оrляду)

(дата завершенця оглrIп,!

провела огляд жилого булинку за адресою:
l встановила таке:

l. Житловий булинок,
квартир- l44 шryк.

з

)

вулиця Автозаводська,89.\

загаJIьна площа якого становить 95 l 6,1 0

кв rl,

На прибулинковiй територiТ розмiщуrоться l дитячил'l майданчtак.
вiдпочинку, урни
( перелiк елементiв благоустрою)

Ki.T

bKicTb

- аiзи

Технiчнпй стан жилого булпнку та його прибудинковоТ територiТ:
Пiд час проведення огляду жилого булинку N9 89А по в)л. А в:,с:lаво;lськiй
комiсiя перевiрила стан нес}пrих та огороджувtlльних конструкчiй. зсвнiшнi та
Bнylpimнi стiни, стики, покрiвлю, пiллоry, BiKHa, лверi, системL IIС" i t]П. ХВП.
2.

каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилег-rI),-срriгорiю.
При цьому виJIвлено:

м

е:еменlа l,illlпriTKa

l

Найменування елемента
(констрlтцii) будинку
Фундаменти

Висновок про технiчниЙ стан
(кон
ll a,
нк\
В задовiльном1 cTaHi

1

Фасади

_)

С,гiни

Потребуе частково обстукування
адноl плитки
В задовiльному станj

,t

Герметизованi стики

В задовiльному cTaHi

]

Пiдлога

В задовi:ьному cTaHi

6

Покрiвlи

Потребус ремонту

7

Водостоки

8

Сходовi клiтки, сходовi маршi

Потребують ремонт) в ст*лirтсзбiрниках
З 2-го по 4-тий пiд'iЪд
lI
oll

з/п

j-

,-_-__ -

]

гг-т

liI

l l0

Ба-,lкоялi. ;тоджii, ганки

t)роJження ба;lконiв i
l ;. о;rжiй)
('viтгепроводи (клапаrш.

lI

ll

lофурц.щцý9рц)
('r:i:l сзбiрнi камери

В задовiльному cTaHi

во.lоп
BiKrla

В за.ловi-,rьному cTaHi

1:i,

.:-i

i,,i
lj

|4

Вх ,iгтi грути
11()зцрки вхlдпю( груп

l5

F:;эt<,l

,с

рооб.талпання (щитова

.б динкове освlтлення
J{iфти (мшлиннi примiцення.
lI(eHb
l. l м?lпинних п
17
L}iстеми центalльного
iоI]ii,тення
18
Сltстеми гарячого
зaJог|t]стачаннlI
l9 '( истеrчlи холодяого
t l).,1олостачання t каналiзацii
17i l iэибулинкова територiя
(
5:;агоустрiй, асфа:lьтове

lб

_

]8

В заловiльному cTaHi

с
{

1,I

Ганки потребують ремонту

r)]

(

Iцjр!]ц)

майлан.шкп (обладнання
ячих майданчикiв)

;1,;;тячi
дI{-

Потребlтоть замiни дверi виходу на
технiчний поверх та покрiвлю з l по 4
пiд.
Потребlтоть ремонту з l по 4 пИ.
Потребlтоть ремонту з l по4пiд.

В

задовi,T

ьному cTaHi

Прачюють в паспортному режимi
Потребус ремонту
Потребус ремонту

Потребус ремонту

Вимощення потребус ремонту
В задовiльному cTaHi

Висн ,,.tiи комiсii:технiчниЙ стан житлового булинку Ns89А по вул. Автозаводськiй

дитячоl,э майданчику - задовiльний. Житловий будинок придатний до експJryатацii
в веснх],о-.iliтнiй перiол 2022 року
(сцiнка техчiчtlого стану, висновок про готовнiсть до ексruryатацii жилого
булинку у насryrпrий перiол)

В. Тiщенко

Головг лlй iнженер ОД-507
Заступ

i,.

1al"lt:,

н

Л. Козлова

чк пачЕшьника з благоустрою

l,ер,tех.цiльницi

-Ж.

\

ffaTa с

,,3_,

ь

2022р.

Вдовиченко

