
lлларiонова А,О.

кп ккеруюча компанiя з обслуговування жи.l.лового
фонду Оболонського район у м. Кисва>,
l"lbHlt я-50б

Ак1-
загального огляду ?килоI.о булинltу,

розташоваlIого за адресоtо: двтоз:tводська, 25

кон кцll б ,,1и l tK е.цеi{ента ]ioНC г б дин

ундаменти
В ,залсlвi.lrьtlt,lм сl,а l1 l

(назва виконавця пос:Iуl,)

М", що нижче пiдписалися, комiсiя у ск.гrадi: I,оловно.о iнженера Сахно С.М,
iнженера 1-i категорii Со,rовян В.М, майстра Iex,lli.,tbrtиtti Лq 5 Iлларiонова
А.о.

з 27.09.2022р. по 27.09.2022о
(дата початку огляду) (лата завершення огля, у)

провела огляд жилого булинку за алресою: вy.п. Автозав одська, 25 i
встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 9520,5 кв. м,
кiлькiсть квартир - 180 штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються 0 диr.ячий майданчик

( rrepe-,liK e,-rcllettTiB б-rагоl cTpoto)

2. Технiчний стан жилOго булинку та його ll рибудин ковоI територiТ:
Пiд час проведеннЯ ог-qядУ жилого булинку.,\i! 25 по вул. Автозаво:lськiи,

комiсiя перевiрила сl,ан несучих та о.ороджува.rlьних конструкшiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiд,ltогу, BiKHa, дверi,."Ъ."r" цо, гвп,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрооблалнання, дитя.ti, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Найменування eJieN,leHTa Висновок trpo r,ехнiчний стан1]
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одостоки

Голова KoMicii: головний iнженер -50б

дiльницi-506
Члени KoMicii: iнженер l-i категорii
Майстер техдiльницi Nс5

I] заловiлыtоtчt cl,tlIll
ходовl клlтки, сходовl
аошi l lor, l l, _l] c,l\1o t t,I

аJIкони, лоджll, гаIlки
(огородження ба.lrкоrriв i I] за..tовi:rьttому cTat tti

Смiттепроводи (клапани, [J задовiлыtом1 cTatt i

вбури, шибери)
мiттсзбiрнi KaMep1-1 В заловiльному cTal t i

( водопровiд)

ебчю,I,ь,]а\ltни
epl [1оr^ребую,гь замiнt,t .ltBepi виходу на

1,o и lце
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П9;ребуу9,11рец911 l ,_] пiд.

ектрообладнання (щитова,
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ll аltlоIо,гь l] Ilitcl lo ,IHoM е)I\иNll
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Системи гарячого
водопостачан ня В за/tовi.lt brto

истеми холодного
водопостачання I кlIн&tlзацll I] lll

рибулинкова терt,tторiя
благоустрiй, ac(la-t ьтове

|В заltовi.llыrому cTatt l

ячi майданчикtt
(обладнання дитячих

Висновки KoMicii; тсхнi.tний стаfl,китлоl]ого булинк1 ло l])л. Автозаводська

,25 - задовiльний, ЖитловиЙ булинок прида,l,ний jlo eкclUiyaTarlii в ociHHbo-

зiмовий перiол 2022,202З року.
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