лкт

/i/J

загального огляду жrlлого булинку,
розташованого за адресою: Автозаводська, 2l-A
Родаченко Л.В.

КП кКеруюча компанiя з обслуговування житлового
фонду Оболонського району

пл.

од:5Oб

Кисва>,

(ншва виконавця послуг)

Mrr, rцо ния(че пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М,
iнженера 1-i категорiТ Сопрунечь В,М., майстра техдiльницi Родаченко Л.В.

по 15.04.2021р.

з 14.04.2021р

(дата завершення ог.rяду)

(дата початку огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Автозаводська.
вста[Iовила таке

21-А

l.

Житловий будинок, загалыlа площа якого становить 2l 18,6 кв.
квартир - 4l штук.

2. ТехнiчlIий

r,r,

i

кiлькiсть

cTarl iкилого булинку та його прибудинковоi тери,горiТ:

проведення огляду жилого булинку М 21-А по вул.
Автозаводськiй, комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних
конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлtо, пiдлогу, BiKHa,
дверi, системи I-\O, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладналIня, дитячi.,

Пiд час

спортивнi майдаtrчики та прилеглу територilо.
При uьому виявлено:

зlп

Найменування елемента
(KoHcTpyKrrii) булинку

l

Фундаменти

N9

2.

J

Висновок про технiчrtий стан
елемента (конструкчiТ) буд}lнк

в задовiлыrом

асали
от еб ЮТЬ ПОТОLIНОГО
Tl

емоtIт

Hll
задовlльном

1

cTaHl

cTaHl

ерметизованl стики

)

Пiдлога

6

Покрiвля

от еб ють поточного eMotI
Потребус поточного часткового
eNloH

7

Волостоки

отребують поточного часткового
ремо нту

Примi
тка

8

ходовl клlтки. сходовl

отребують поточного ремогlту

Nlаршl
9

l0

ll
12

lз
1.1

l5

lб
l7
l8

l9
20

2l
22

олкони, лоджii, ганки
огородження балконiв i
оджiй)
мiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)
Смiттсзбiрнi кам€ри
во.лопровiд)
l кна

Потребують поточного ремонту

Потребують
о,г б ють
Потребують
Потребують

{Bepi
хlднl групи
Козирки вхiлrlих груп
ектрообладнання (щитова,
rlepe;Ki, будlrнкове
освiтлення)
iфти (машlлннi
приl\1lщення, дверl

ашинних п имlшень
систепли чентральноiо
опалення
истеми гарячого
во;lопостачання
с ис,ге]\{и холодного
водопостачання l каналlзацll
рибудиtrкова територiя
благоустрi й, асфал ьтове

покриття )
итячl маllданчики
ооладнання дитяч1.1х
айданчикiв)

замiни ( 1,2пiд)
замlни
поточного ремонту
поточного ремонту

лектрообладнан ня в задовiльноN{у
ан l.

I]

задовlльном

cTaHl

задовlльно

стан

задовlл ьном

стан l

l

Потребують поточ ного ремонтy

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового булинку по вул. Автозаводська,
2l-A - задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуа,гацii в веснянолiтнiй перiол 202l року.
(ouiHKa технiчlrого стану, висновок про готовнiсть до ексIIлуатацii жилого

бу.линку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506
Члени кошriсii: iнженер

l-i

Сопрунечь В.М

KaTer-opiT

майстер техдiльницi
.Щата

огляду

n

!{,

ОУ

Сахно С.М.

Ролаченко Л.В.
2О2l р.

