
загального огляду жилого будинку,
розташованоfо за адресою: Двтозаводська, 25-Д

Шевченко о.Ю.

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонду оболонського району м. Кисва>,
лlльни ця-50б

назва виконавця послуг)(

Ми, що нижче пiдписа-,rися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М,
iнженера 1-i категорii Сопрунечь В,М.,, майстра тех,/дiльницi J\Ъ4 Шевченко
о.ю.

з 05.04.202lp по 06.04.2021р
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вчл. Автозаводська. 25 -А i
встановила таке:

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 2829
кiлькiсть квартир - 16 штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються дитячий та
маЙданчики

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоТ територiТ:
Пiд чаС проведеннЯ оглядУ жилого булинку ЛЪ25а на вул.Автозаводськiй,

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкцiй., зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи цо, гвп,
ХВП, каналiзацiТ, лiфти, електрообладнання, дитячий, спортивний
маЙданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

кв. м,

спортивнии

лъ
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) булинку

исновок про технiчний стан
емента конс кцl1 б дин

Примi
тка

1 Фундаменти
В задовiльно cTaHl

2
асади

J тlни

4 ерметизованl стики

5 1длога
задовlльном cTaHl

задовiльному cTaHi (в 2020 р
иконано капiтальний

6 Покрiвля

лкт у//!!

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

ремонт)



1 одостоки задовiльному cTaHi (в 2020р.
амlнено

8 Сходовi клiтки, сходов 1

рш1 задовlльном cTaHl

9 а-пкони, лодж11, ганки
(огородження балконiв i

10 Смiттспроводи (клапани,
стовбури,, шибери)

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

В задовiльном cTaHl
12 BiKHa

В задовiльному cTaHl
1з .Щверi

14 Вхiднi групи
задовlльном cTaHl

задовlльном cTaHl
15 озирки вхlдних груп

В задовiльно стан1
1б лектрообладнання

ережi, будинкове
(щитова,

|7 iфти (машинн l при N,1 tщ ння,
нь)евер 1 лри \,l lщ

истеми центр€rльного
опа"пення о еб поточного емон

19 истеми гарячого
допостачання

о б ть поточного мо
0 Системи холодного

водопостачання i каналiзацii

задовiльному cTaHi (в 2020р.
конано ямковии онт

1

22 ,Щитячий ,спортивний
айданчики (обладнання

ячих майданчикiв) еб ють замlни елемевтlв

2021року.
(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнlсть д' 

будинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер дiльниця-50б

Члени KoMicii: iнженер l-i категорii

Майстер тех.дiльницi

Датаоrляду ,r|$ 0 { 2О21 р.

о експл 1 }килого

ахно С.М.

Сопрунець В.М.

Шевченко о.Ю.

в

машинних
18

ПЙб=уди нко в а територ i я
(благоустрiй, асфальтове

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового булинку на вул,

Двтозаводськ tй ,25 а дитячих та спортивних майданчикiв - задовiльний.

Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2021-


