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загального огляду жплого будипку,

розташованого за адресою: Автозаводська,39,
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Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головIIого iнженера Сахно С,М,,

iнженера l-i категорii Сопрувець В,М,,май

з 23.09.2020 р,,

(дата початку ог,lяду)

провела огляд жилого будинку За адРеСОЮ:

встановила таке:

1. Житловий будивок, загаJIьна площа якого становить 1328,2 кв, м,

;н"#Пffi ЖУ;i*iЁ;л"нy;ж;*iJ"ffi:ЪiОМаЙДаНЧИК

2. ТехнiчнИй стаН жилогО булинкУ та його_прибудинковоiтериторii:

Пiд час проведеннJl ;;;;;;"";" бчлинкv }Ф 39 по вул, Автозаводсъка,

комiсiя перевiрила "u""fr,* 
та огороджувальЕих конструкцiй, зовнrшнt

та внчтрiшнi .,i"", ""*"]"Ъ-рЬ"у, 
пiдпоI-у, "i*"u, 

дверi, Йтеми ЦО, ГВП,

ХВП, кЬналiзuцii, пiф,", ,пефооблалнання, дитячi, спортивнi майданчики та

стра т.дiльницi IлларiоноваА,О,

по24.09. 2020
(дата завершення огляду)

л.А втозаво ська 39

прилеглу територlю,
При цьому виявлено:
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7 Водостоки Потребують поточЕого часткового
ремонту

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi В задовiльному cTaHi

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i В задовiльному cTaHi

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Потребують часткового ремонту
стовбури, кJIапани заваренi

11 Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

Потребують поточного ремонту
1-2 пiд.

ll BiKHa
В задовiльному cTaHi

|2 .Щверi

Потребують часткового ремонту
1з Вхiднi групи Потребують поточного ремонту

1-2 пiд.
Козирки вхiдних груп

В задовiльному cTaHi
l5 Електрообладнання (щитова,

мережi, будинкове
Електрощитовi потребують
часткового поточного ремонту

16 Лiфтт (машиннi
примlщення, двер1 Працюють в паспортному режимi

17 Системи центрЕrльного
опалення В задовiльному cTaHi

18 Системи гарячого
водопостачанЕя потребують поточного ремонту

19 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii потребують поточного ремонту

20 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття) В задовiльному cTaHi

2| .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв) В задовiльному cTaHi

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул.
Автозаводська,З9, та дитячого майданчика - задовiльний. Житловий будинок
придатний до експJryатацiТв осiнньо-зимовий перiод 2020-2021 року.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилоiо
булинку у насryпний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506

Члени KoMicii: iнженер l-i категорii

майстер тех. дiльницi

о С.М.

Сопрунець В,М.
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Iлларiонова А.О.


