лкт

4/0

загального огляду жилого будинку,
розташоваlrого за адресою: Автозаводська, 25-Б
Шевченко о.Ю.

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування житлового

фонду Оболонського району м. Кисва>>,
дIл ьниця-50б
(назва виконавця послуг)

Мr, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М,
iнженера 1-i категорii Сопрунечь В.М., майстра тех./дiльницi Ns4 Шевченко
о.ю.
по 07.04.2021 р.

з 0б.04.2021р.
(дата початку

огляду)

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вчл. Автозаводська.25 -б i
встановила таке:

1. Житловий будинок,

загаJIьна площа якого

- 71

становить

4181,4

кв. м,

штук.
кiлькiсть квартир
На прибулинковiй територiТрозмiщуеться дитячиймайданчик
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоТ територii:

Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 25-б на
вул.Автозаводськiй, комiсiя перевiрила стан несучих та огороджув€Lпьних
конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,
дверi, системи I-\O, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При uboMy виявлено:
зlл

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

l

Фундаменти

N9

2

J

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) булинку

В задовiльному cTaHi

Фасади
В

задовlльному cTaHl

тlни

В задовiльному cTaHi
4
5

6

ерметизованt стики

Пiдлога
Покрiвля

задовlльном

cTaHl

в задовlльном

cTaHl

задовlльном

cTaHl

Примi
тка

7

одостоки

8

iодовi клiтки, сходов

9

зад овlльном

cTaHl

аршl

задовlльно

cTaHl

ал к о н и л о д ж г а н ки
о го ро дж е н ня балконiв l

зад овlльном

cTaHl

мiттепроводи (клапани,
товбури, шибери)
мiтгезбiрн i камери
(волопровiл)

l0
11

12

lKHa

1з

epl

ава eHl
еб
о

|4

хlднl групи

15

озирки вхlдних груп

lб

ектрообладнання (щитова,
ережi, будинкове
фrи ( м а ш l] нн
р и N,I lц е н Itя две pl

|7

l8
19

0
21

22

поточного емон

еб ють замiни

задовlльно

cTaHl

задовlльно

cTaHl

cTaHl
задовlльно
ектрообладнання в задовlльноN{у
ан1.

ежимl
но
ацю ють в пасп
отребують поточного ремонту

истеми центраJIьного

паJIення

отребують поточного ремонту

Системи гарячого
допостачання
Системи холодного
допостачання i каналtзацtt
я
р и б у д Ll н к о в а т ер ито р
ве
то
ь
б л го у с тр lt а с ф а-п
итячi майданчики
(обладнання дитячих

отребують поточного ремонту

еб с

задовlльно

икl в

мо
cTaHl

по вул, Автозаводська
Висновки KoMlcll: техн iчний стан житлового булинку
- задовiльний. Житловий булинок придатний до
,25-б, дитячого майданч ика
експлуатацll в весняно-л iтнiй перiод 2021-2021 року,
експлуатацll жилого
(очiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до
булинку у наступ ний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер дiльниця-506
Члени KoMiciT: iнженер 1-i категорii

0{

,,

Сопрунечь В.М.
Шевченко о.Ю.

Майстер тех/дiльницi Ns4
Щата огляду ,,

ахно С.М.

/

/

2О21 р.

