
Ькт $О
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Автозаводська,89

Вдовиченко Ж.О.
(П.I.П. майста)

КП <Керуюча компанiя з обсrryговування житлового фонду Оболонського
району м. Киево> ОД-507

(яазва виконавця послуг)

Комiсiя у складi: головного iнженера Тiщенко В.П., засryпника ,iачальника з

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

з 1 3.04.2022р.
(лата початку оглялу) (дата ]авершеIтня огляд )

провела огляд жилого булинку за адресою: вулиця Автозаводсьitа -ý9
l встановила таке:

1. Житловий будинок, загапьна площа якого становить 4204,50 кв м, кiлькiсть
квартир - 88 шryк.

На прибудинковiй територii розмiпryються 1 дитячий майдан.;ик" _l лsи
вiдпочинку, урни

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинково! Tepll,::,opii:
Пiд час проведення огJIяду жилого булинку ]ф 89 по вул. А:lозаводськiй

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних кснструкuiй, ,_lвнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвJIю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи Цa" I ВГt, ХtsП,
каналiзацii, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглч rерито;, i ю.

п и цьо виявлено:
Висновок про технiчний стан ejIeMeHTa
(кон кцii) б динк},
I {околь булинку потребуе l)eMoHTy

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

Потребуе ремонту першi поверхи з 1-гtl
по 6-й пiд.
Потребlтоть капiта,rьного ремонту
оголовки та по ,з- -.

Немас
п б капlтмьного

ткаПри,rл

t

ль
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) булинку

l Фундаменти

2 Фасади

з Стiни

4 Герметизованi стики

) Пiдлога

6 Покрiвля

7 Водостоки
8 Сходовi клiтки, сходовi маршi
9 Бмкони, лоджii, ганки

(огородженrrя бмконiв i
Ганки потребутоть ремонт}.

MoHTv

по l3.05.2022p.



ло;L7кlи

l0 C,lr i гтспроводи (юrапшrи.
говбур и. шиое и)

Слrlттсзбiрнi камери
ов

li BiKHa

Немас

Потребують за.мiни входу в пiда;r та на
го tце
Потребують ремонry 1,3,4,5,6 пiд'iЪ,ш.I.

' )'J".\ll

t" ,]

Г.r iлнi групиr]_
i.1 К,l,;ирки вхiдних груп

El сктрообладнання (шлrтова,

""-,рсжi, булlrнкове освiтлення)
5

L_|16 ;iiс|r;и (машиннi примiщення,
чаширних п 1цень

ll Системи
оIiшIення

цснтраrьного

Спс Iеми гаря.Iого
'tОitс!Il\)сТачання

| 19 Снстеми холодного
зс_ к) I. остачання l кaшахrзацrr

ii I [рибу,lивкова територiя
(б агоустрiй, асфа,тьтове
II ot иття )

18 .Iiитячi май.lанчики (обладнання
.ци гяtiих маиданчикlв

(оцiнка технiчного стану, висновок про юmвнiсть до експлуатачiТ жилоm
бупинку у насryпнrй перiол)

Головний iнженер ОД-507 В. Тiценко

Заступник начаJIьника з благоустрою Л. Козлова

Майс-,ер техдiльницi =-- Ж. Вдовиченко

1l

Немае

В заловiльному cTaHi

Потребують ремонту

Потребус замiни поверховi щити,
елекц)омережа поцlебуе перетяжки

Немас

По,гребус капir,ального ремонry

Потребус капiта"rьного ремонry

Потребуе ремонту

Асфальтне покриття та вимощеЕItя
потребуе ремонту

Потребують замiни на сучаснi елементи

]ч-- --

2022р.

-l-

Висlt:вки Kopricii: технiчний стан житлового будиЕку J\Ъ89 по вул. Автозаводськiй
дитячOго маЙданчик,ч - задовiльниЙ. ЖитловиЙ будинок придапrиЙ до експлуатацii
в весttяно-лiтнiЙ перiод 2022року

,z


