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(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Кисва>,
од-504

(назва виконавця послlт)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Illgпgл5g5цбро С.М., заступника начаJIьника оД-504 Власенко Т.о., iнженера
1-i категорii Гуменюк А.В.,
з о|. о9- ЯDL по о2, о9, :D}
(лаrа ЙПдтТо.лrду) (лата завершеЬня огляду)

про огляд ж ого будинку за адресою:
/?

1. Житловий будинок, загдIьна площа якого становить :/JЭZ 6 кв. м,

кlлькlсть квартир - /2/ штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються

(перелiк елемецтiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Nч _ по

комlсlя перевlрила стан несучих та огороджуваJlьних
конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,

дверi, системи I-{O, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При чьому виявлено:

Примiтка

2

Jt
з/п

Найменування елемента
(KoHcTpyKuii) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчiТ) булинку

1 Фундаменти
Я }а9-'

" у,",?
fu'-zzрс-сэ-z
az"!-C-/

7
Фасади ,9 Sa JJ<'oJ7

/2 р//

з r-2frJга.u-
Н,rЮ /ZL.a-e/,f l

розташованого за адресою:

У .-z- .J2O4l , ц/L?/а,_

l встановила таке:

Стiни 77arl4zD2+enr.b



4 Герметизованi стики Ю,сЪ za_e а{.r,о.*"-
*ч

5 Пiдлога йryrrr ,r
6 Покрiвля fur"44r/-t Vz,zzarz-l/-

7 Водостоки /оzсzр6v+аrrcэ
/{/,21,oHrur

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

fuпхлzf,ц-rаrzzъ ка2 ^

4,}-/ a-244hz р /?zс^.-zа,ц 
-ry.-

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження ба.пконiв i
лоджiй)

h rrh*:r*r" " az-llZene?} -

Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

1l Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

Ja9.йr-/4-?<-aJlrlU //,rпа-lz/'. (,*

1l BiKHa ft sagrfu-z-o r?or
U (/ 

7а,77 Q-Z4-/' ,

|2 ,Щверi Jn"ttl^rccr .F Z/

IQп,l8лl/.
ц.d

1з Вхiднi групи уаща/а+е?"./,
7rz-ulомЦ /, /,3 иу

|4 Козирки вхiдних груп .В /*r&'lл-л+о
/r,r? Qмl

15 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

* о
a-l4

lб Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

v0rJl

17 Системи ценlрального ь а4э4лaе4ц-/

l0

h



опалення е.lц@4t,

l8 Системи гарячого
водопостачання

6

l9 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

а я аИЬazb-c-ю,l.,l<7U 0 a-"a-z, f

20 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

,}сlгrл"Zbrr12 Ве
7Z паzо7
t"F

Z,trr

21 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

J* &l2цtа. Й "z.2-1/^?l127 пВисновки KoMicii:
пе Z,lt г2lzz

(оцiнка технiчвого стану, висновок про готовнiсть до експлуатац ll жи,лого

булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер О.Щ-50

Члени KoMicii: заступник начальника О

iнженер I-i категорii О.Ц,-

.Щата огляду << 1,1/ >> oq 2020 р.
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