
Уманець Г.М.- КП <Керуюча компанiя з
обслуговування житлового фонду
Оболонського району м. Ки€вФ)

(П.I.П. мйстра)

(назва виконааIц

з 14.09.2020р. 1t по l7.09.2020 р.
(лата початку огляду) (дата завершення огляду)

l встановила таке:

,- ,;

l. Житловий булинокýагальна шIоща якого ст€lновить l3бб5,70 кв. м, кiлькiсть
квартир- l79 шryк.
На прибудинковiй дрриторii розмiц{уеться 1спортивний майдакчик з
елемент€lми благоустрою: футбольнi ворота:2шт. та баскебольне кiльце:lцт.

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан 2кцFого булинку та його прибудпнковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого будинку J',l! 43 по Byh. Героiв 

'Щнiпракомiсiя перевiрила стан нес)лих та огороджувЕlльних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики,'hокрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВII,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивIIi майданчики;та
пршлеглу територiю.
При цьому виrIвлено: t.
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Наймепування елемепта
(конструкцii) будrдку

Внсновок про технiчшrrй cTarr
елемепта (копструкцii) будинкч

Прпмiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

) Фасади В задовiльному cTaHi

Стiни В задовiльному cTaHi
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Ми, що нижче пiдпиýrшися, комiсiя у складi: головного iнженера ОД-SОS
Волошиноi Н.М., iнжевера I-i категорii Лаврентьсвоi T.I., майстра тех. дiльgицi
Уманець Г.М.

Провела огляд жилогQ будинку за адресою: вул. Героiв Днiпра.43
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житлQвого будинку по вуд. ГероiЪ.Щнiпра,висновки koMicii: теiнiчний стан
43, спортивного майданчику задовlльЕии. Житловий булинок придатвий до

в весняно-дiтнiй перiод 2020 р.
(оцiнка TexHi чною стzurу, висновок про готовнiсть до експлуатацii хшлого

булинку у насryпний перiод)

. Члени Koмicii: головний iBxeHep Волошина Н.М.

JIаврентьева T.L ',tB

УмаFецьГ.М

.

тех. дlльниц1

.Щата огляду <14> вересня 2020 р.

iнженер I-i категорii

Майстqр
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