
Войцецук О.М

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового

фонлу Оболонського району м. Киева>,

(назва виконавця послуг)
ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.м.,
iнженера 1-i категорii Сопрунець В,М., майстра тех.дiльницi Войцещук О.М

по 09,04.202l р.
(дата завершеrtня огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул.Двтозаводська,5 встановила
таке:

l. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 17425,90 кв. м,

кiлькiсть квартир - 240 .

На прибулинковiй територiТ розмiщуютьс_я 1 спортивниЙ маЙданчик
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчпий стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого будинку NЬ 5 по вул. Автозаводська

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнirIrнi

та внутрiшrri стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи цо, гвп,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi маЙданчики та

прилеглу територilо.
При цьому вияI]лено:

м
зlп

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будин ку

Примi
тка

1 Фундаменти

2
Фасади отребуе поточного часткового

eN{oH облицюватlьноi плитки

В задовiльному cTaHi
3 CTiHrt

4 ерметизованl стики

5 Пiдлога
В задовlльно cTaHl

6 Покрiвля отребуе поточного часткового

лкт,/37,1
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: Автоза водська,5.

дiльпиця-50б

з 08.04.202lp. _
(дата початку ог.цяду)

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

потребують поточного ремонту

ремонту



отребують поточного часткового

емон
одостоки7

В задовlльному cTaHlходовl клlтки, сходовl
аршi

8

задовlльному стан1алкони] лодж11, ганки
(огородження балконiв t

9

клапани заваренi, стовбури в

cTaHlовlльно
мiттепроводи (клапани,

стовбури, шибери)
10

задовlльному стан1мiттезбiр Hi камери
(водопровiд)

11

задовlльному cTaнl1кна|2

задовlльному cTaнlepllз

cTaHlзадовlльном
хlднl групиl4

cTaHlзадовlльном
озирки вхtдних групl5

Bi в задовiльном cтaHlлект щито
лектрообладнання (щитова,
ережi, будинкове

ежимlомацюють в пасп
iфти (машиннi
имlщенЕя, дверр

|7

отребують поточного ремонтуСистеми центрального
палеЕня

18

отребують поточного ремонтуСистеми гарячого
допостачання

l9

отребують поточного ремоЕту0

cTaHlзадовlльном
ят итоок авниби ррдур
евтоьсаитслб аго фру

21

отребують поточного часткового

eN,lo
портивнлtй ьtайданчики

(обладнання дитячих
22

Висновки KoMlcll: технiчний стан житлового будинку по

вул.Автозаводська, 5 спортивний майданчик - задовiльний, Житловий

будинок придатний уатацii в весняно-лiтнiй перiол 2021-2021 року,до експл
оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлу атацl1 жилого

булинку у наступний перiод)

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

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

(

,Щата огляду ,, а!r, аС/ 2О21 р,

Войчешук О,М

16

майстер тех. дiльницi


