
лкт 9/
загаJIьного огляду жилого булинку.

розташованого за адресою: вул. вул. Автозаводська,87-4

Вдовиченко Ж.О.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обсlryговуванЕя житлового фонлу Обол,_,,нського

районум.Киева> ОД-507
(назва виконавrц послуг)

Комiсiя у складi: головного iнженера Тiщенко В.П., засryпникi] llliча,'rьника з

благоустрою Козловоi Л.В., майстра техдiльницi Вдовлiченко Ж,О,

з|3.04.2022р. по l3.05.2022p
(дата початку ог,rялу) (дата завершеЕflя ог,,lя1! )

провела огляд жилого будинку за адресою: вулиtц вул. Автозаводська.8 7А
l встановила таке:

1. Житловий будинок, загЕIльна площа якого становить 1812 кв. м, .ii;rbKicTb
квартир - 5б шryк.

На прибудинковiй територii розмiпryrоться лави вiдпочинку, урни
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчнпй стан жплого булпнку та його прибудинковоi терпт,орiТ:
Пiд час проведеннJI огJuIду жилого булинку ЛЪ JЮ 87 i на вул.

Автозаводськiй комiсiя перевiрила стаЕ несучих та огороджува.iIьних конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, лверi, с]irтеми ЦО,
ХВП, каналiзацii, електрообладнання, дитячий майданчi.Iк та приJегi), Il г, ..opilo,

При цьому виявлено:

Висновок про техяiчний стан елемента П,:имiтка
ков дивк

Щоколь будинку потребуе ремонту

б

В задовiльному cTaHi

В задовiльному стан,

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

Потребують ремонт), оголовки
димовентиляцiйних,;аналiв. покрiв"rя
по а
По ео доукомп-,Iектац11
По онтузlпо3пiд

_L

J,lЪ

зlп
Найменування елемента
(констр}кцii) булинку

i Фундаменти

2 Фасади

Стiни

Герметизованi стики

5 Пiдлога

Покрiвля6

7 Водостоки
8 Сходовi клiтки, сходовi маршi
9 Ба,ткони, лоджii, ганки Ганки

€

ують мо

II3

4



(огороджен!(я балконiв i

1 0 Сltiттспровод.l (клапани.
trlвбури. шиберц

(ivirтсзбiряi камери
( чr,lдо oBi,r)
l]iKl;a

12 i Цверi

Немас

В заловiльному cTaHi

)

\!,lHl групи

14 1 Козирки вхiлних грут

1 5 F].'iекгрообладнlшня (щитова"
xci, б .1иllкове освlтленняi

l б Тir]гги (lиа.lтиннi примiщення,
имlщеtiь

17 j L'иотеми центаlьного
iоuалення

'lлстеми гарячого
l]о;Iоll(lстачання

8

о l_ истеми холодного

;]олопостачаrIня i канапiзацii
, l 1рr-iбулинкова териr,орiя
j iб..rагоустрiй, асфальтове
|покриття)

18 Дtlтячi майданчики (обладнання
;lIiтяч}]х майланчикiв)

Висновки комiсii:технiчний стан житловоrо булинку Ns87A по вул. Автозаводськiй
- за.fOвLlьний. Житловий будинок придатний до експJIуатацii в весняно-лiтнiй
перiоп:i)22 року

(очiнка технi,lного стацу, висновок про готовнiсть до eKcniryaTauii lкилого
булинку у насryпнr,пi перiол)

Головний iнженер ОД-507 В, Тiщенко

Застч,;.ltлк начальника з благоустрою озлова

I\{айl- r ээ техдiльницi ж. Вдовиченко

l!, /з,>>

Немас

В задовiльному cTaHi

Виходу на горище та елеrгрощитовоi
потребlтоть замiни

Потребують ремонту

Поверховi щити потребують замiни

Немас

Потребус ремонту

Немас

Потребуе ремонту

Асфаrьтне покриття та вимощення
потребуе ремонту

Немас

!,ата яду
07

_2022р.
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