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КП кКеруюча компанiя з обслуговування
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од_504

1-i категорii Гуменюк А.В.,
з. я.ояз о

(;taTa поча,гку огл

провела огляд жилого будинку за адресою:

по

(перелiк елеменr,iв благоустрою

2р
(даl,а завершенн огляду)

i встановила таке:

l. Житловий будинок, загальна площа якого становить lО кв.м,

кlлькlсть квартир - зг штук.

На прибулинковiй територii розмiщуються

)

Пiд час проведеЕня огляду жилого булинку ЛЬ 

-- 
по

KoN1

конструкцiй, зовнiшнi та

дверi, системи ЦО, ГВП,
спортивнi майданчики та прилеглу територlю,

При цьому виявлено:

м
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Найменування елеN,Iента Висновок про технiчний стан

конс кцl1 б дин е.[емента конс кцl1 б дин

iсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIъних

внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,

хЁп, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,

Примiтка
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(назва виконавця послуг)

Ми,, що нижче пiдписапися, комiсiя у складi: головного iнженера

Шепельського С,М., заступника ЕачальЕика од-504 Власенко Т,О,, iнженера

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибулинковоi територii:

l

2



Герметизованi стики а}о-7"бп7е l*,rr*ч4
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Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)
BiKHa d 
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12 Щверi В.,"l*.еЮ*l1
er-lСапД

13 Вхiднi групи

14 Козирки вхiдних рруп

15 Електрообладнання
( ши loвa. vережi. бlrинкове
освiтлення) а-"4 С,!-.1,Ц

16 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)
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опалення

Системи гарячого
водопостачання at'o",fnlБ7" rr,r"r-.ч

l8

l9 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

о"lfп/бtе r,","-*,y
20 Прибудинкова територiя

(благоустрiй, асфа,тьтове
покриття)

2l .Щитячi майданчики
(обладнання диl,ячих
май,rанчикiв)

Висновки KoMiciT: =f/а- OZZЮO-C,tAlZ*,t }a-<-a.<ZlZ..l

e,K:-lL

(оцiнка технlчного стану, висновок про готовнlсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер епельський С.м

Члени KoMicii: заступник нач Власенко Т.о,

iнженер I-i кат
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Гуменюк А.В.


