
лкт,/3Jо
загалыlого огляду жилого булиllку,

розташованого за адресою: Автозаводська, 27

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.

з 22.01.202|р. по 22.04.202lp.
(дата початку огляду) (лата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Автозаво.lIська. 27 i
встановила таке:

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 9531,5
кiлькiсть квартир - l80 штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються 1 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:
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Висновки копliсii: технiчний стан житлового будинку по вул. Автозаводська
27 - задовlльни и,дитячiй майданчик потребуе дооблашту вання.житловиii
будинок придатний

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.

Сопрунечь В.М

И-r Iлларiонова А.О.

l

I'Iстеr\tи холодного

до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 202 l року.


