
Iлларiонова А.О

КП <Керlrоча компанii з обсJryговування житлового

фонду оболонського району м. киевФ),
о -506

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписarлися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженера 1-i категорii Сопрунець В.М., майстра т.дiльницi IлларiоноваА.О.

з l5.09.2020p. по 16.09.2020 р.
(лата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огJIяд жилого булинку за адресою: вул. Автозаводська,4З i
встановила таке:

Jlъ

з/п
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан елемента
(конструкцii) будинку

Пр
им

Фундаменти
В задовiльному cтaнi

2
Фасади

В задовlльному стан1
J Стiни

В задовiльному cTaHi
4 Герметизованi стики

Потребують поточного ремонту
5 Пiдлога

В задовiльному cTaHi
6 Покрiвля

В задовiльному cTaHi
7 Водостоки Потребують поточного часткового

ремонту

лкт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: Автозаводська,43.

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 8794,5 кв. м,
кiлькiсть квартир - 1l I шryк.
На прибудинковiй територii розмirrцуrоться l дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан я(плого булинку та його прпбудпнковоi територii:
Пiд час проведеЕня огляду жилого булинку Ns 43 по вул. Автозаводська

комiсiя перевiрила стан несrrих та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнi
та BHyTpimHi стit{и, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП' каналiзацii, лiфти, елекlрообладнанюI, дитячi, спортивЕi майдаЕrIики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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]

-]



мокапlтальногоеб
8 ходовl клlтки, сходов1

ршl

задовlльно стан1

алкони, лоджl1, ганки
(огородження балконiв i
оджiй)

стан1задовlльно
10 мiтгепроводи (клапани,

товбури, шибери)

cTaHlзадовlльно
Йiттезбiрнi камери
водопровiд)

l1

стан1задовlльно
11 lKHa

пiд'iЪдi потрiбно встановити HoBl

ер1 на покрlвлю та
.пов,сходов.клiтин

12

задовlльно cTaHl.
хlдн1 групиlз

cTaHl.задовlльно
|4

cTaHl.в задовlльно
15 ектрообладнання (щитова,

ережi, будинкове

ацюють в паспо жимlом
iфти (маш

примlщення, дверl
инн116

стан1.в задовlльном
Системи центрального
палення

1,7

cTaHl,в задовlльно
истеми гарячого

водопостачанЕя
18

мопоточногоп
истеми холодного
допостачання 1 каналlзац1l

задовiльному станi(ямковий ремонт
020

рибулинк ова територlя
й, асфальтовеблагоустрi

20

задовiльному станi(встан.новий
ит.майданчик 202

1 ячi майданчики
обладнання дитячих

Висновки KoMicii; техЕiчний стан житлового будинку по вул,

Автозаводськ а,43,, тадитячого майданчика - задовiльний, Житловий будинок

придатний до експlryатацii в осiнньо-зимовий перiод 2020-2021 року,

екс r жилого

ахно С.М

Сопрунець В.М.

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506

Члени KoMiciT: iнженер l-i категорii

майстер тех. дiльницi

.Щата огляду ((_ ) 2О2О р.

Iлларiонова А.О.
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Козирки вхiдних груп
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