
лкт /Ь
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул. Автозаводська.9З

в овиченко Ж.о.
(Л.l.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового фонду Обо.rtlнського
райоку м. Киева> ОД-507

(назва виконавчя послуг)

KoMicb у скJIадi: головЕого iнженера Тiщенко В.П., заступникз r]iчi!тьника з
благоустрою КозловоТ Л.В,, майстра техдiльницi Вдовиченко Ж.О.

з 1 З.04.2022р. по l З.05.2022гl
(laTa початку ог,rялу) (дата завершення ог",lя,li )

провела огляд жилого булинку за адресою: вулиця Автозаводсьi,:li,)j
l встановила таке:

l. Житловий будинок, загЕtльна площа якого становить 8З78 кв. м. Ki_rbKicTb
квартир - l50 шryк.

На прибудинковiй територii розмiuц,тоться l дитячий майданчик. .;ави
вiдпочиЕку, урЕи

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчнrrй стап жнлого булшнку та його прибудинковоi TepиT,rpiT:
Пiд час проведення огляду жилого булинк1 ЛЪ 93 по вчл. ..',.i тс liiводськiй

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних констрl,кчiй, ;овнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦС, ГВП, XBII,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеIJl} т :,lиторiю.

При uьому виявлено;

Висновок про технiчгtий стан ejleмeнTii LlpltltiTKa
конс llll о

Потребус ремонт}

Потребуе простукування фасадноi
плитки
В задовiльному cтaHi

В задовiльному с,ганi

В задовiльному cTaHi

Потребуе peмoн,l,y

В задовiльному с,ганi

Nq

зlп
Найменування елемента
(констрlкцii) будинку

1 Фундаменти

2 Фасади

J Стiни

.+ Герметизованi стики

5 Пiдлога

6 Покрiвля

7 Водостоки

Сходовi клiтки, сходовi маршi ll еб ють eMolI з i по 3-й пiд.8



; l0 ('iliттслрово.шr (клапани. В заловйьному cTaHi
и. шIибе

9

ll

l

ti

F- __t

] Ба:lкони. лоджii. гаJтки
i (пt,ородження баrrконiв i

r -l JЖ|И )

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

В задовi;ьному cTaHi

Потребуе ремонry 1,2 пiл

IIотребус ремонry

lL :i-тсзбiрнi ка.мери
,лопровiд)

l'l I FiKHa

12 .Щrrерi

J [J, lлlI; грчпи

Ко,lлlрки вхiлпих груп

i 15 ' [,:iсктрообладнання (цитов4 Поlребуе кагriтального ремонту
},1е жi. б ове освiтлення

6 ] -ii.d,r" (маlшп*li примiщеяня,

L __.ri!rrце*аgц'"Д!ццrд
] 'Z 

Системи центмьIlого
olja_lleHtIя
Сrtстечrи гаряrIого
l]о;iоiIOстачаннJI

l9 С;.lстеми холодного
i Bi .]IопостачанЕя i кана:riзацii

; l7 ' i iрибlлинкова територЬ Потребуе ремонту
(б.,агоустрiй. асфа",тьтоt е

t; ,,

t $ ! ,!итяч,i лrайдантrюл (обладнання
,,l l,, ячих маиданчикlв

BиcHtlB,cll Koмicii: технiчний стаЕ житлового будинку Ng 93 по вул. Автозаводськiй
дитячогj) маЙданtIику - задовiльниЙ. ЖитловиЙ будинок придатниЙ до експrryатацii
в весняi!l.-лiтнiЙ перiол 2022 року

(очiнка технi.tного стану, висновок про готоввiсть до експлуатачii lкилого
булинку у насryпний перiол)

Головнilй iнженер ОД-507 В. Тiшенко

Заступ н itK нача]-Iьника з бл агоустрою Л. Козлова

Маiiсдf цl - jK. Вдовиченко

7-, ё5-

Потребlтоть замiни дверей на технiчний
поверх та покрiвлю з l по 3 пiд.

В заловiльному cTaHi

прашюють в паспортному режимi

Потребус ремонту

Потребуе ремонту

В задовi:rьному cTaHi

2022р.

гйт

+


