
лкт /,jJ!
заfалыiого огляду жилого будипку,

розташованогtl за адресоlо: А втоза водсь ка,39.

Iл:lарiонова А.О

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового

фонду оболонського району м. Кисва>,
од-50б

(назва вlлконавця послуг)

Мr, цо нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,

iнжеllера 1-Т категорiТ Сопрунеuь В.М.,майстра техдiльницi IлларiоноваА.О.
з 23.04.2021 р. по 2З.04.2021 р.

(лата початку огляду) (лата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за алресою: в},л. А втозаволс ь ка,3 9
встановила таке:

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 7328,2 кв. м,
кiлькiсть квартир - 96 штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються 1 дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустроrо)

2. Технiчний стан 2килого булинку та його прибудинковоТ територiТ:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns З9 по вул. Автозаводська

комiсiя перевiрила стан несr{их та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi
та BHyTpimнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоц, BiKHa, дверi, системи I-1O, ГВП,
ХВП, каналiзачiТ, лiфти, електрообладнання, дитячi.' спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При uboMy вllявлено:
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Висновки копriсii: технiчний стан житлового будинку
АвтозаводсьКа,39, та дитячогО майданчика - задовi.lrьн
придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 202

(оцiнка технiчного стану! висновок про готовнiсr.ь,цо ек
Оудинку у наступний rIерiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506

Члени KoMiciT: iнженер 1-i категорii

майстер техдiльницi

!ата огляду 
" ,/,,/ " 0/ 2о21 р,
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ий. Житловий булинок
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Сопрунець В.М.

Iлларiонова А.О.


