
(ouitIKa тq;Filtgагg g,гillу, цц9il9р9{ про го,говrtiglц д9 gllсп.llуатачii цилqгрбудиtlку у насl,уllний
перiол)

['о:tоца Koмicii: голрвний iнженер O/I-505 красова C.lJ.

Члени KoMiciI: iнженер 1-Т категорii реtrrьсва T.I..

Майстер тех,дiлыlицi елiкасва З.М.

f{aTa огляду <<_22_>> квiтня_ 2020р.
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4 Герметизоваtt i стики В задовiльному cTaHi

5 Пiдлога В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля Потребуе поточного часткового

ремонту
Водостоки Потребують поточного час,гкового

ремонту
8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi
Потребу.rоть ремонту ( 1 -у пiд'iЪдi)

9 Ба,rкоIrи,
(огородrкення
лоджiй)

лоджii, ганки
ба,rконiв i

В задовiлыtомtу cTarIi

10 Смiтr,епроводи
стовбури, шибери)

(клапани, В задовiльному cTaHi.

11 Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

Потребуе вiдrtовлення
пiд'iздi).Водопостачання
(1-у пiд'iздi)

(1-у
вiдсутне

l1 В iKIra В задовiльпому cTalri

|2 !Bepi

I}xi7lпi групи

В задовiльному cTatli.

13

|4

В задовiльному cTalri

КозирIси вхiдrlих груп В задовiльному cTalri

15 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлеI l I rя)

Електрообладtlанпя
задовiльному cTaIli.

l]

ПрацIоють в паспортному режимi16 Лiфти (машиrrнi примiщення,
две l 1аIIIиIlllих Il имlщснь
Системи центрального
опаJIення
Системи гарячого
водопостачання

17 В задовiльному с,гаtr i

18 В задовiлыlому с,ганi

19 Системи
водопостачання
каналiзацii

хоJlодного
l

В задовiльному cTatti

1,7 В задовiльному cTartiПрибудиrlкова
(благоус,грiй.

територlя
асtРальтове

lIoK иття)

Висllовки KoMicii: технiчний стап житлового бу;rипку по вул.l1рирiчllа,33 -
задовiльний. Житловий будинок придатrrиii до експлуа,гацii tз весняно-лiтriiй перiол

2020 року.

I

7

I

I

I
I

I



_Мелiкасва З.М..
(I'I.I.Гl. майстра)

лкт
загальfiого огJtяду жиJlоl,о булиllку,

розташоваIrого за алрссоtо: вул.Прирiчllаr33

КП <Керуrоча компаltiя з
обслуговуIrання жи,г.пового

фоrrлу Оболонського району
м. Кисва>,
од-505

(назва викоrIавця послуг)

Ми, що нижче пiдписа:rися, комiсiя у складi: головного irIженера HeKpacoBoi С.В.,
iнженера 1-i категорii ЛаврентьевоТ 1'.I., майс,гра тех..дiльницi Мелiкасва З.М.

З 22.04.2020р.
(лата початку огляду) (дата заверпrенпя огляду)

проIrеJIа огляд жилого булинку за адресою: вчл.Поипiчна.З З

l встаllоl]ила таке:

1. Житловий будинок, загальна плоIца якого становить 5788,40 кв. м, кiлькiсть
квар,гир -79 шl,гук.

На прибулинковiй територii розмiщуються -

(псрс'lriк елеплентiв благоустроrо)

2. '!]ехIliчllий cTaIl я(илого булипку та його прибудинковоi тери,горiТ:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ng 3З по вул.ПрирiчIrа комiсiя

гtеревiризtа с,ган несучих та огороджуlJальних конструкцil:i, зовrtiшrli ,га вllу,грiшнi
с,l,iни, стики, покрiвлю, пiдлогу. BiKHa, лверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каIlалiзацii,
лiфти, с.llектрообладнання та приJIеглу,гериторiIо.
При цьому влIявлеIIо:

,гсхIrlчIIии o,i,alI I lримir,каN!
зlтt

IIайп,tеltчtзаtlllя еJlеме}rга
KoIl кцl l б /IиIтк

tIpo
K()lI I Ill б /IиIIк

висtlсlвок
слемента

-)

Фун2далrснти

q)acai lи

В задовiльнопtу cTalIi

IJ задовiлыtому cTatIi

l

)

Стiни I] заr(овiлыlом cl,aill

по 23.04.20209р


