уl//
жиJlого булиllку,

лкт

загаJlыlого огjlялу
розташованого за адресоrо: Автозаводська,4l.
Iлларiонова А.О.

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонлу Оболонського району м. Киева>,

од-506

(назва виконавtlя гlослуг)

Ми, що ttижче пiдписалися, комiсiя у складi: головtlого iнженера Сахно С.М.,
iнженера l-i категорii Сопрунеrtь В.М., майстра tс,хлiльницi
lллар ioHoBaA.O.

_
(jtaTa початкч огля:tу)

по 16.04 .2021р.

з l6.04.202l р.

(лата завершlен ня оглялу)

провела огляд жилого булинку за адресоIо:
встанови.rа таке:

в\, л.

Автозаводська.41 i

l.

Житловий булинок, загальна площа якого становить l5362,6 кв.
кiлькiсть квартир - 2tб штук.
На прибулинковiй териr,орii розмiruуються 2 дитячих майданчики

пt,

(rtepc;riK c.teltcll titl б:lаt tltcгptlltl;

-гери,l,орii:
,l,a iio1,o ll
?килоl,о бl,линку
рибули ItKoBoi
Пiд час Ilроведення огJIя.lч жиJIого б1,;tинку Nl 4l по ByrI. Авr,озаводська
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJ]ьних конструкчiй, зовнirttнi
-га
BHyTpiIIIHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, сt{стеми цо, гвп,
ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, ди1,ячi, спортивнi маiiдан.tики r,a
прилеглу територiю.
При чьому виявлено:

2. Технiчний стан

N9

менуван ня еле]\{ента
KLlll б удинку
KoFI

Hal't

зlп
1

Фун.ламен,гrl

Етiни ---I

.l

в задовiлыtом

Фаса;lи

]
_)

исIlовок про технiчrtий стан
е,lемеti,tа конс,г Kllll о ,,llltI

[]

cTaIIl

за;ц)l}1,Iьно\l\ сl atll
за.]овl jl ыlо\l

cTaHl

Герме,гизованi стики

В задовi"qьному cTatti
П

6

i;t".l о

га

В задовiлыlорt

cl,aH l

задовlльtlом

cTaHl

окрlвJlя

IIpимi
а

одостоки

7
3

о

l0

ll
ll

сходовi клiтки, сходовi

маршi
Балкони, лоджiТ, ганки
(огоро,lження бмконiв i
Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)
Сrriттсзбiрrli ка;rlери
во.rопровiл)

lб
l1
l8
19
,)

0

В за,цовiльному cTaHi
Потребують

LIасткового

По,гребують

Katl i,гаll

.1-6 rri.'t.

ьного ремонl,у

rц]рсqущщемЦ.ц1-6

l Вхiлнi

поточного

е\1

Bepl

I

l,:l.

l

В за,.tовi:l ьttом стан
потребують кагtiтального реN{он,гу
l-б пiд.
поr,ребують кагtiтального ремон,гу
1

групи

озирки вхlдних груп

l.+

l5

1-6 гriд,

L]iKrla

l2

lз

Потребують поточного часткового
рФ!онту
По,гребують капi,гального ремонту

1-6 гriд

Електрообладнання (щитова, Електрошlитовi по,гребують
rrepeжi, будинкове
часткового IIоl,очного
Moli
iфти (машинrti гlримiшення, раllюIо,гь в паспортIlому режимi,
Bcpi маutиrtttих примitrtеrlь) itIlT ове обладнання п
с
1.1стеI!1и цеI]трального
IIаJIеtlня
[] за.,tовi- tt,t loMr с гаlti
-+
ll стс Nl и гаряч()г()
воl(опосl,ачаIl ня
tto е() lol ь II() I oLIlIoI о
м otJ

истеми холодного
во.llоIlостачан ня l кана-пlзацll
Прибулиlrкова територiя
(благоустрi й, асфальтове
тячl маиданчики
(обладнання ди,I,ячrlх

tI

_еý

Iо,гь

llоточного

В задовiльном
Il

емон

стан l KaI

еб е дооблаш

I.

eitt 2020

ванl]я

Висновки KoпriciTl техtliчний cTall житлового булинку по вул.
двтозав<rдська.4 l. .циr,ячi л,tайданчики - заj(овi.rыli. Жlл,гловlrлi бу;tинок
прида,гнlrй до сксllл\,атаllii в весняrtо .,rir нiй trepit1,1 202 l року.
(()ItlIIKa

I

-олова

l,c\llltlllol о cIitl|\. Bllct|oB()Ii lIp() I()г()IJttIсIь
t)),ll] Il ]i\ \ lIatc l\ ]ltltIll 1Icp l()J,

ком ic iT: г()ловFIt1l"l i tl;KeHcp ОЛ-506

Члени Kor,riciT: iH;KeHep l-i' категорiТ
майстер техдiльницi

!ата огляду

,, У/r,

0/

l()

скс

\ lt

lllIlll 7(}{jlOl1)

Сахно С,М
Сопрунеuь В.М.
Iлларiонова А.О.
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