
лкт y'Jl t
загалыlого огляду жилого будиll ку,

розташованого за адресою: А втоза водсь ка,43.

I.,Iларiонова А.о

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонду оболонського району м. Киева>,
од-50б

(нщва вlлконавця послуг)

М", що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,
iHжeItepa 1-i категорii Сопрунець В.М., майстра техдiльницi
IлларiоноваА.О.

з 15.04.2021р, по l6.04.2Q2lp,
(дата початку огляду) (дата завершення оглялу)

провела огляд жилого булинку за адресою: л. Автозаtзо ська 4зiI]

встановиJа таке:

1. Житловlлй булинок, загаJIьна площа якого становить 8794,5 кв. пr,

кiлькiсть квартир - l11 штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються l дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустроrо)

2. Технiчний стан жилого булинку та t"lого прибудиllковоТ територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 4З по вул. Автозаводська

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувшlьних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзачiТ, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територirо.
При цьому виявлеtiо:
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задовlльно стан l
8 ходовl клlтки, сходовi

аршl
ють поточного eNroHеб
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висновки копliсiт : технiчний стан житлового будинку по вул.
Автозаводська,4З, та дитячого майданчика - задовiльний. Житловий будинокпридатнrtй до експлуатацl l в весняно - лiтнiй перiол 202l року

оцtнка технlчного стану, висновок про готовнiсть до експл уа,tацll жи-lоl.о
булrrltк1 у настl пниli llepio:.1

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорiТ

майстер техдiльницi
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