
лкт 
'1загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул. Автозаводська,бI

в овиченко Ж.о.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду ОболоЕського району м. Ки€ва>
од-507
(назва виконавця послуг)

Комiсiя у складi: головного iнженера Тiщенко В.П., заступника l-. -.iальнl,rка з

благоустрою Козловоi Л.В., майста техдiльницi Вдовиченко Ж.О.

з |3.09.2022р. по 13.05.2022р.
(лата початку оглялу) (дата завершення сf,-]я_ |\ ,

провела огляд житлового будинку за адресою: вчлиця Автозаводс ir]!ёJ_L
l встановила таке:

1. Житловий будинок, загЕuIьна площа якого становить 8198 кв. пl. кiлькiсть
квартир-l 11шryк.

На прибудинковiй територii розмirrгуоться 1 дитячих майданчик . ,,Jни для
смiття

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Техпiчнrrй стан rr(птлового будиЕку та його прпбудинковоi тевиторii:
Пiд час проведення огляду жилого будинку ]Ф 61 по вул. Автоза lодськiй

комiсiя перевiрила стан несrIих та огороджувальних конструкцiй, зoBHttti,ri тз
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiллоry, BiKHa, дверi, системи I-[O, Г[ttl. ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячиЙ маЙданчик та прилегJIу ,r,.,риторiю.

п и цьо виявлено:
Висновок про технiчний стан елепrеuта 'pIlчilttэ
(кон i)б динку
В задовiльному cTaBi

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTmri

Потребуе герметизацii

В задовiльному cTaHi

Потребуе поточного ремонту

N9

з/л
Наймен}ъання елемента
(констрlкцii) будинку

l Фундаменти

1 Фасади

-) Стiни

1 Герметизованi стики

) Пiдлога

6 Покрiв;rя

Водостоки7 В задовiльному cTaHi

_]



8 ( :.lодовi клiжи. сходовi ма шl I1 ь капlта-Iьного о

Потребус поточного ремонту

Електрообладнання в задовЬному
стаяi, Електроrчитова в задовiльному
cTaHi

hьапкони. лоджii. гшlки
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.l.iдясй)
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ll ( 'мiттсзбiрнi камери
(,1.1fоп вlд
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i 15
i

Е_ ектрооблzцrнання (пцтов4
,,,,режi. булчнкове освiтлення)

lб ,Г':фти (машиннi примiщенвя,
\1ашiit{них MltlteHb

, |7 ( истеми центрtlтьIlого

";+]9цg1

|14 1К

l lщl

иr-rя)

i );lm{1 гр}пи

,:J}rрки Вхlдн}D( грУп

L }lстеми гарячого
l}с)допостачаншl

о

7 i лц6l,о"п"ова територй
1jлагоустрiй, асфальтове

i l 8 ,',,, iтячi майдан,пilол (облалнання
гячих май,tанчикiв)

Висliоzки Koмicii: технiчний стан житлового будинку Nsбl по вул. Автозаводськiй
д!lт,. ч.) (i 14аЙданчику - задовiльниЙ. ЖитловиЙ булинок придатниЙ до експлуатацii
в Beci,я ]lо-лiтнiГr перiод 202?року.

(ouiHKa технi*lого стаЕу, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у насryпний перiол)

Головний iнженер ОД-507 В. Тiшенко

Заст,1,, ;,uK начыIьника з благоустрою Козлова

Майст Ж.Вдовиченко

В за,довiльному cTaHi

В задовiльномч cTaHi

В наявностi задовiльному cTaHi

По,гребують замiни

{Bepi потребують за.ь,riни

Потребус поточного ремонту

Працюють в паспортному режимi

Потребують потоаIного ремонту

Потребують потоаIного ремонту

Холодна та каналiзачiйна мержа
потребуrоть потоIшого ремонту
В заловiльному cTaHi. вимощеrтпя
потребуе асфа",lьтуваIrня

В заловiльному cTaHi

Дата ё-, 2022р.,' ,, ., ,,,_УЗ ,>


