
лкт р
загального огляду я(плого булинку,

розташованого за адресою: вул. Автозаводська,87

Вдовиченко Ж.О.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговуваннJI житлового фонду Оболоli,ького
районум. Киева> ОД-507

(назва впконавrи посrryг)

Комiсiя у скJIадi: головного iнженера Тiщенко В.П., застчпника начаJIьника з
благоустрою Козловоi Л.В., майстра техдiльницi Вдовиченко Ж.О.

з|З.04.2022р. по l З.05.2022р.
(лата початry оглялу) (дата завершення ог-lя.]\, )

провела огляд жилого булинку за адресою: вулиця Автозаводська,S7
l встановила таке:

1. Житловий будинок, загмьна площа якого становить 147l кв. м, ri.rlbкicTb
квартир - З2 шryк.

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

2. Технiчний етан жплого булппку та його прибудинковоi тери,r,олiТ:
Пiд час проведення огляду жилого булинц М 87 по вул. Автозаводськiй

комiсiя перевiрила стан нес}п{их та огороджувальних конструкuiй. зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, систе]\{r1 ЦО, ХВП,
каналiзацii, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу теритспi rэ,

п и цьо виявлено:
Висновок про технiчний cтali елемента iiримiтка
(ко ii) б динli},
I {околь будинку потребуе ремонl,у
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,l Герметизованi стики
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Водостоки
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*IJ .гl машItчних п и}llцtень
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Висно-.-,ки Koмicii: технiчний стан житлового будинку Ns87 по вул. Автозаводськiй
- задоFi.-Iьний. ЖитловиЙ будинок придатниЙ до експJryатацii в весняно-лiтнiЙ
перiсд 2]2: року

(оцiнка технiчного стану, вl,lсновок про гоювнiсть до ексruryатацiТ жилою
булинку у насryпялй перiол)

Головний iнженер ОД-507 В, Тiщенко

Заступнл,iк начаJIьника з благоустрою Л. Козлова

Майстеrl техдiльницi ж. Вдовиченко

,.Щата ог; 2022р.
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