лкт

y'ljp

загалыlого огляду жилого булинку,
розташованого за адресою: Автоза водська, 25
Iлларiонова А.О.

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування житлового

фонду оболонського району м. Киева>,
1- 1ьн п
я-50б
(назва виконавця послуг)

мr,

що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно
iнженера 1-i категорii Сопрунечь В.М, майстра техдiльницi NЬ 5
Iлларiонова А.О.

з |4.04.2021р.

С.м,

по 14.04.202 l р.

(лата початку ог.lIяду)

(лата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Автозаводська.
встановила таке:

25 i

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 9520,5 кв.
кiлькiсть квартир
180 штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються 0 дитячий майданчик

-

I\{,

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:

Пiд час проведення огляду жилого булинку Л! 25 по вул. Автозаводськiй,
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоц, BiKHa, лверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики r.a
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

l

Фундаменти

,)

Фасади

Ns

)

Стiни

4

Герметизованi стики

5

Пiдлога

6

Покрiвля

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцiТ) булинку

задовlльном

cTaHl

В задовiльному cTaHi

задовlльно

cl,aHl

задовl.q ьно

стан

l

В задовiльному cTaHi
Потребують часткового поточного
ремонту

Примi

тка

одостоки
8

,iJ,IKoH

l0
1l

задовlльном

ходовi клi тки, сходовi
маршi
огородження балконiв i
CMi ттспроводи (клапани,
товбури, шибери)
Ml ттезбiрнi камери
(водопровiд)

l1

lKHa

|2

pl

Потребують часткового поточного
eNloHT

о

озирки вхlдних груп

l5

лектрооб ладнання (щитова,
ережi, буди нкове
iфти (машиннi
римiщення, дверi
истеми центрzrльного

о

опален ня

l9
0
l

еб ють

задовlльно

l4

l8

eNIo

e\IoH

хlднl групи

|,7

ь

задовlльном cTaHl
отребують часткового поточного

lз

lб

о

о

и, лоджii, ганки

cTaHl

истеNlи гарячого
одопостачання

истеми холодного
допостачання i каналiзацii
р lt б у д и н к о ва т ер ито р я
о л го у с тр Ll с ф ал ь т о в е
итячl маиданчики
(обладнання дитячих

о

ь

мо
cTaHl

емо

от б ють eN.to
отребують часткового по-гочного
Nlo

ацIоють в паспо

TI

loM

ежllм

l

задовlльно

cTaHl

задовlльном

cTaHl

задовlльном

cTaHl

задовrльно

cTaHl кап. ем 2020

Висновки Koпricii: технiчний стан житлового булинку по вул. Автозаводська
,25 - задовiльний. Житловий булинок пр"дurп"й ло.*aп"уuruцii в веснянолiтнiй перiод 2021 року.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнlсть о
д експл уатацii жилого
ний перiод)
голова KoMiciT: головний JLЖJJ'-rТ;"П

дiльницi-506
Члени KoMiciI: iнженер 1-i категорii
Майстер техдiльницi ЛЪ5
,Щата

огляду

n

_1Ц,

//

2О21 р.

Caxrro С.М.

Сопрунечь В.М

Iлларiонова А.О.

