}?
^кт
загального огляду жltлого будинку,

розташованого за адресою: вул. Автозаводська,9715
Вдовиченко Ж.О.
(П.l.П. майста)

КП <Керуюча компанiя
районум. КиевФ) ОД-507

з обсrryговування житлового фонлу Оболонського

(назва виконавця послуг)

Комiсiя у складi: головного iнженера Тiщенко В.П., заступника нача_тьника
благоустрою КозловоТ Л.В., майстра техдiльницi Вдовиченко Ж.О.
зlЗ.04.2022р.

з

по 1З.05.2022р.

(лата початку ог,rялу)

(дата завершення

провела огляд жилого булинку за адресою:
l встановила таке:

()г,,tя. t},)

вулцця Автозаводс ьцq.9

7,i

5

Житловий будинок, загЕIльна площа якого становить 1947,00 кв. м, кiлькiсть
квартир - 2l шryк.
На прибулинковiй територii розмiщуються лави вiдпочинку
(перелiк елементiв благоустрою)
1.

Технiчний став ?килого булинку та його прибудинковоI територii:
Пiд час проведення огJIяду жилого булинку Nq 9715 по tsул. l\втозаводськiй
комiсiя перевiрила стан несr{их та огородхтвмь j]llx конструкi_riй. : внiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, лверi, системLt LlO. ХВIl.
2.

^

каналiзацii, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу теритог lio.
При цьому виrIвлено:

l

Найменування елемента
(конструкцii) булинку
Фундаменти

Висновок про техяiчний стан елелIечтi: :ipIl-viTKa
(кон
цl1 о Jин }:\'
I |околь будинку потребуе ремонry

2

Фасади

В задовiльному cTaHi

J

Стiни

В задовiльному cTaHi

4

Герметизованi стики

В задовiльному cTaHi

5

Пiдлога

Потребус ремонту

6

Покрiвля

Потребуе ремонту

7

Водостоки

Потребують лоукомl :leKTauii

8

Сходовi к-пiтки, сходовi ма ршl
Ба,ткони, лоджii', ганки

п

J,ф

зlл

9

l irов.2,Зпiд

I

с

Ба,rкони по

он
ео}tють

DeMoHTv

j (огоролження ба,тконiв

'l0

лодкiй)

Сl.лiттеuроволи (rcпапани.
j aUBo
и. шио }I
С:,liттсзбiрнi камери

Немас

Бiкна

В заловiльяому cTaHi

Дверi

Потребують замiни дверей на горище та

;

ill
l

l

)rlд

]

l2

Немас

п

l]

Br iлlri групи

-------,]_

14

i

1

i{lэ

lдвчrлу

Потребlrоть ремонту

iili]ки зхiдних груп

В задовiльному cTaHi

I

эltтрообладнаu uя (пп.rтова,
мережi. бу-линкове освiтленяя)

Потребус замiни поверховi щrтги,
електромережа потребуе перетяжки

Лiфттл (машиннi примiщеяня,
IIienl маrпинних l иIvllLileHb

Немае

Т

lб
17
1

8

19

L_ _
17

;.:l

cttc теми llентрarльного

Потребlтоть ремонту

(_'истеi,,ли

Немае

гарячого
9с-ilопостачання
сiлстерlи холодного
ts, ]!д9!]зfання l каналl

ХВП. канацiзацiйна мережi потребутоть

Iiрибулинковатериторй
| (б,lагоустрiй, асфальтове
l{итячi майданчики (облалнання
лр,тячих майданчикiв)

РеМОНГ}"

Асфа.пьтне покритrя потребус ремонту

Немае

BltcH,;-,trl комiсiТ:технiчний стан житлового булинку Ns97/5по вул. Автозаводськiй
- задовi]iь:]иЙ. ЖитловиЙ будинок придатниЙ до експлуатацii в весняно-лiтпiЙ
перiод 2022 року
(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експ,!уатацii жилого
булинку у rвсryпний перiол)

В. Тiщенко

Головriлlй iнженер ОД-507

злова

Засryпriик начдlьника з благоустрою

Ж. Вдовиченко

Майr:,,-,lз техдi.q ьницi

\

/
flaTa оi,:яду

<,

_ё_r,

а-

2022р.

