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@аrа ,аuерrпеГй о.л"лу)

fuza-rrzt /е.
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Jацzzао й а .

(П,I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Кисва>,

од_504
(назва виконавця послуг)

Ми, щО нижче пiдпиСалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Iттепельського с.м., заступника начыIьника од-504 власенко т,о., iнженера

l-i категорii Гуменюк А.В.,
по а.С оq.Ярt,з

(дата початI.]у о ляду )

провела огляд жилого булинку за адресою:

i встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить

кlлькlсть квартир - "L/6
штук.

На прибулинковiй територii розмiщуються
J:"2z/}

(п лiк елементiв благоустрою )

спортивнi майданчики та прилеглу територlю,

При чьому виявлено:

ПримiткаВисновок про технiчний стан

елемента (кон кцll о дин
Найменування елемента

кцii б диконс
ё ;azpй-z-l1z2-1zё/I w/27a/z/,Фундаменти1

./-//
,6

а,
Фасади2

BzСтiниJ

drg./

2. ТехнiчниЙ стан жплого будинку та його прибул99ковоi теryиторii:

Пiд час проведення огляду жилого булинку N9, 4,{ по af -

бПО mlcrre,a,lcR комiсiя перевiрила стан нес)чих та огороджуваJIъних
"ffiйя|ffi, -""tйi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,,

д".рi, .r.r.rи цо, гвп, хЁп, канапiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,

Ns
з/п

/z,zl



2r?2/Z1 .

4 Герметизованi стики

nafr.lLdrr5 Пiдлога

6 Покрiвля

Zaaazf,yrerzro
P-/zaE//;Z

7 Водостоки

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi Иva}z/.

ё

9 /r? h^-ц-r-r-о"t
/.rr7a.l/"r' .

ё ?Балкони, лоджii, ганки
(огоролження ба,тконiв i
лолжiй)

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

1l Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

:Таrtс1ъе-fчt+r"z-ь' uлll.zlюцьсц
ll BiKHa ё 2a-9ahrr<-27" / O-rna.e.(J,

12 [Bepi 0 7aqafzrи.,?w V /r77 а"е4

1з Вхiднi групи

14 Козирки вхiдних груп А }r.2Jf7J642-/-?/U (/ hr7алZ/. I

15 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

d a*fr& *:-? *7
u Orota,ro

1б Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

qfxmprl1,o*ab ,Ь

iа.о*о7r*"юr*1 Р44а L22l|

1,7 Системи центрurльного tЬ 1еQо&'Хаzzосlzц,



опаJIення ul4СL,1,(. ,

)ё4"а )42,1,1,о12-м 
2аА+

18 Системи гарячого
водоIIостачання

Ьэ
а4иа-l с4-

l9 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

cz-"

20 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

ё sa7o hza;-.z"l"j
" /?77а/4. "

21 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
маиданчикIв

6 ,7apafuZa,lczzzzjl- V ?rzalz?' ."

Висно }t lcll: Jrz h/лtллl. dо lки ко
/р

Z2J/e/lr'Z/
€-//N-пl rl

(ouiHKa технiчного стану, висновок про готовн icTb до експлуатацii жилого

булинку у яаступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер О.Щ-5

Члени KoMicii: заступник начальника О

iнженер I-i категорii ОЩ-5
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