лкт,/3Jо
огляду жилого булиllку,
розташованого за адресою: Автозаводська, 27
загалыlого

Iлларiонова А.О

КП кКеруюча компанiя з обслуговування житлового
фонлу Оболонського району м. Кисва>,

од-506

(нiвва вlrконавця послуг)

Мr, що нижче пiдписалися, комiсiя у склалi: головного iнженера Сахно С.М,
iHжettepa 1-i категорii Сопрунеuь В.М., майстра техдiльницi Ns 5
Iлларiонова А.О.

по 22.04.202lp.

з 22.01.202|р.

(дата початку

огляду)

(лата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Автозаво.lIська.
встановила таке:

1. Житловий будинок,

загаJIьна площа якого

- l80

кiлькiсть квартир
штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються

27

становить 9531,5
1

i

кв. м,

дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустроrо)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:

Пiд час проведення огляду жилого булинку ]Ф 27 по вул. Автозаводськiй,
комiсiя перевiрила стан несrIих та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчлtки ,t,a
прилеглу територilо.
При uboMy виявлено:

зlл

Найменl,вання елеN{ента
(конструкцii) будинку

l

Фундамеrlти

Ns

2

з
.+

5

6

Фасади

Стiни
Герметизованi стики
Пiдлога
Покрiвля

Висновок про технiчний стан
l.n.r."ru ( конструкцiТ) буди нку

В задовiльному cTaнi
В задовlльному cTaHt

В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi

в

задовl"l bHo\,I сl,аLl l
отребуе поточного tIасткового

мон

7
8

l0
l1
l1

l2

одостоки
ходовi клiтки, сходовi
аршl
алкони, лоджii, ганки
огородження ба.,,rконiв i
CMi ттепроводи (клапани,
товбури, шибери)
м l ттсз б р I{ к l\1 р и
( во д о п ро в д )
l кна

|4

озирки вхlднllх груп

l7

задовlльном cTaHl
отребують часткового поточного
емон
п отребують часткового llоточного
емонт

По

хlднl групи

lб

e\,to

epl

lз

l5

отребують поточного часткового
емон
отребують часткового поточного

лектрооб ладнаннJI (щитова,
ережi, бу динкове
iфти (машиннi
римiцення, дверi
с истеми центрального
оп€Lпення

l8
l9
0

l

liстеми гарячого
одопостачання
I'Iстеr\tи холодного
допостачання i каналiзацii
р 11 б у д иLI к о в а тер ит о р я
б л а го у стр ll с ф аль т о в

!итячий

майданчик(обладнання

еб ють

емон

задовlльном стан l
отребують часткового поточного
емон
отребують часткового поточного
мон
отребують часткового поточного
мо

ацюють в паспо

IloM

задовlльном

cTaHl

задовlльном

стан l

задовlльном

cTaHl

задовlльном

cTall

Пот

о е дообла

I

ежllм l

кап. ем 2020

вання

Висновки к опliсii: технiчний стан житлового будинку по в
ул. Автозаводська
27 - задовlльни и,д итячiй майданчик потребуе
дооблашту вання.житловиii

будинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод
202 l року.
оцlнка технIчного cтa}Iy, висновок про готовнiсть до експл атацll
жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506
Члени KoMicii: iнженер 1-I категорiI

майстер техдiльницi Л!5
Щата огляду

"

21

,,

0

{

2О21 р.

Сахно С.М.

И-r

Сопрунечь

В.М

Iлларiонова А.О.

