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(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
Шепельського С.М., заступника начмьника од-504 Власенко Т.О., iнженера
1-i категорii Гуменюк А.В.,
з ./о. О g. о по //,О
(дата початкт огляду (дата заверше я огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: &l., lецэ",/ fl -',,/.о з

l встановиJIа таке:

1. Житловий будинок, загaльна площа якого становить

загального ог
розташованого за адресою:

)

кiлькiсть квартир - 2,1б штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються

2. Технiчний стан ?килого булинку та його прибулинковоi територlI:
Пiд час проведення огляду жилого будинку J',l! з по

6 &- кбц'ar" n вlрила стан несучих та огороджуваJIьнихn4, ере
ко трукцlй, зо нlшнl та BHyTptruHi стlни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHai,
дверl, системи ЦО, ГВП, ХВП, канапiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнl майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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Найменування елемента Висновок про технiчний стан
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(перелiк елементiв благоустрою)
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4 Герметизованi стики d-"Pa7e zаеrпб{о
I rzzzlру*."7

-Lo

5 Пiдлога t,o-,7"zJ7e r*-,a
6 Покрiвля
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7 Водостоки t*,trr,* r",,rr-7
8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi t-/z-tcc

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)

d aTL::,a
10 Смiтгепроводи (клапани,

стовбури, шибери)

1l Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)
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|2 .Щверi & 7 a4z'

1з Вхiднi групи

rц"о--VJo nLl

14 Козирки вхiдних груп
J--,7Lбff у{v>э,z.6

r2oц-o1L?4,F
15 Електрообладнання

(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)
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16 а.{44о|О,|,а-6 8
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Il 6 аафlg-'еz6iв..а/системи цен ьного

Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)



оп&Iення а tпаа,<l / r аr, 
'rn 

-oP *z,z )' &о27/,,
18 Системи гарячого

водопостачання

19 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

20 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

6 4-,'ozb,,co3
m. Ia,La

21 ,Щитячi майданчики
(обладнаяня дитячrтх
майланчикiв)

Висновки KoMicii: Иа- a}2-0a,LLP4Z4?4

в ' lel,Cr'Z)

*ТZ a-z-Q

lcj, t с.З

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацiТ жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер О.Щ-5

Члени KoMicii: засryпник начальника О.Щ

iнженер I-i категорii О!-5

,Щатаогляду << /( ,> о9

шепельський С.м

Гуменюк А.В.
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Власенко Т.о.оБс

/э


