
лкт 6//
заrальноrо огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: Автоза водська,7а

(Войцещук О.М)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового

фонду оболонського району м. Кисва>,
ьн ll я -50б

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

з l3.04.202l р. по 1З.04.202lр.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул.Автозаводська. 7а i
встановила таке:

]ф

зlп
Найменування елемента
(конструкцiТ) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) булинку

Примi
тка

1 Фундаменти
В задовlльному стан l

")
Фасади

В задовlльному cTaнl
) Стiни

В задовiльному cTaHi
1 Герметизованi стики

5 Пiдлога
В задовlльному cTaHl

6 Покрiвля
В задовlльному cтaнl

7 Водостоки
L] задовlльному cTaHl

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 77'75,7 кв. м,
кiлькiсть квартир -l07
2. Технiчllий стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:

Пiд час проведення огляду жилого булинку N 7а по вул. Автозаводська
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзачiТ, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майllанчики та
прилеглу територilо.
При цьому виявлено:



8 с ходовi клiтки, сходовi
маршl В задовiльном cTaHl

9 аJIкони, лоджli, ганки
(огородження балконiв i В задовiльном cTaHl

10 Mlттепроводи (клапани,
овбури, шибери) задовlльном cTaHl

l1 мiттсзбiрнi камери
водопровiд) В задовiльном cTaHl

|2 BiKHa

задовlльном cTaHl
lз epl

в задовiльном у cTaHi
l4 хlдн1 групи

задовlл ьном cTaHl

еб ють по,гоtlного емон
лектрообладнання в задовiльноNlу
ан l.

l5 озирки вхlдних груп

lб лектрообладнання (щитова,
Mepeжi, будинкове

|7 iфти (машиннi
имiцення, дверi юють в паспо ном жимl

18 истеми центрального
пацення

отребують поточного ремонту

19 Системи гарячого
водопостачання

отребують поточного ремонту

20 исте]\{и холодного
одопостачання t канаJ]lзацll

потребують поточного ремонту

21 рибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове

задовiльному cтaнi ( в 2020 р.
иконано ямков1,1й

22 итячl маиданчики
обладнання дитячих задовlльном cTaHl

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового булинку по вул.Автозаводська,
7а - задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно-
лiтнiй перiод 2021-2021 року.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506

Члени KoMicii: iнженер l-i категорii

майстер тех, дiльницi

!атаогляду <,, /J>> Р/ 202|р.

Сахно С.М.

Сопрунеuь В.М

Войцещук О.М

ремонт)


