
лкт y'j"(4
загального огляду жилого будинку,

розтаtлованого за адресою: Автозаводська,76.
ВоЙцещук О.М

КП кКеруюча компанiя з обслуговування житлового
фон,чу Оболонського району м. Кисва>,
lлыtll я-50б

(назва вrtконавця послуг)
Ми' rцо нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженера l -i категорii Сопрунечь В.М., майстра тех.дiльницi Войчещук О.М

з 08.04.2021 по 09.04,202 l р.р.
(лата початку огляду)

провела огляд жилого буди
встановила таке:

(дата завершення оглялу)

нку за адресою: вул. Автозаводська. 7б i

1. Житловий будинок, загшIьна площа якого становить 7368.0 кв, м,
кiлькiсть квартир - 107
На прибудинковiй територiТ розмiщуються 1 дитячий майданчик

(перелiк елепtентi в благоустроlо)

2. Технiчпий стан rкилого булинку та його прlrбудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 7б по вул. Автозаводська

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувzulьних конструкчiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, систеIlrи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

N!
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuii) будиlrку

Примi
тка

] Фундаменти
В задовlльному cTaHl

2
Фасади

В задовlльному cTaнt
_) Стiни

В задовiльному cTaHi
1 Герметизованi стики

5 Пiдлога
В задовlльному cTaнl

6 Покрiвля
Потребують поточного peN,lolrTy

7 Водостоки
В задовlльному cTaHl



8 ходовl кJIlтки, сходов1
аршi

задовlльному cтaнl

9 аJIкони, лоджll, ганки
(огородження балконiв i

задовlльному cтaнl

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

клапани заваренl

l1 Смiттезбiрнi камери
(волопровiд)

В задовlльному cTaHl

|2 В iKHa В задовlльному cTaHl

1з Щверi В задовlльному cTaнl

|4 Вхiднi групи отребуе поточного ремонту (2-3 й
lд

l5 Козирки вхiдних груп
В задовlльному cTaнl

16 Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове

Електрообладнання в задовiльноt Iу

cTaHi.
Лiфти (машиннi
примlшення, дверl ацюIоть в паспо тно ежи Iи l

l8 Системи центрального
паленIlя от еб ють поточного емон

19 Системи гарячого
водопостачання еб ють поточного емон

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацiТ еб ть поточного емо

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове Потребуе капiтального ремонту

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих В задовiльному cTaHi

висновки KoMicii: технiчний стан житлового булинку по вул.двтозаводська,

76 дитячий майданчик - задовiльний. Житловий будинок придатний до

експлуатачii в весняно-лiтнiй перiод 2021-202 1 року.
(оцiнка технiчItого стану, висновок про готовнiсть до експлуатацiТ жилого

булиrrк1, у насгlпниil перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер дiльницi-506 Сахно С.М.

Члени Kobticii: iнженер 1-i категорii Сопрунечь В.М

майстер тех, дiльницi

.Щата огляду ,rаЗr, 
"/ 

2О21 р.

Войцещук О.М

|7

с'


