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KI1 <Керl,юча компанiя з обсjIуговування
жrl,г,liовоt,о dlorr,ly оболоItськоI.о pai"lorry пt. Кисва>,
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Ми. що нижче пiлпис€rлися, комiсiя у складi: головного iнженера
Бородавко В.О., заступника начальника ОД-504 Власенко Т.О,, iнженера l-i
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lli:t час llроведення огляду )iилого б)'лиIlк), Л', {Z2 по 6цn rl.a.

ф о ,a комiсiя перевiрила стан несучих .u п.орГл*у"Боп",
, зовнiшнi та BHyTpimHi стiни, сt,ики, ltокрiвлю, пi.lt.поl-у, BiKtta,

.цlrсрi, с!lстеми I_{O, ГI3П, ХВII, капа.лiзаuii, Lriф.ги, електрообла/iнання, дитячi,
cllop гивrti майланчики та приJIеl,лу териr,орilо.
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_1 Герлlеr,изоваIri стики
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Пiдлога

Покрiвля

1 Ilодостоt<и

Е Сходовi клiтки, сходовi
маршi

9 Балкони, лоджii, ганки
(огоролження баrконiв i
.rоджiй)

l0 Смirтспроводи (клапани,
с,говбури. шибери)
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Вхiдrri групи
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l(озrlрки вхiдних груп

lб

liл ек,грообладнаrrня
(щитова. ltcpeiKi, будинкове
освiтлення)

Jl itР'r'и (маrлиннi примiщення,
. tttcpi rtalltlttttl ttx rtpиrlilltcHb)

l7 Сисr,спли l{еtl,гра,цы{ого
olla,rlclI}lrl



('t.tc t,еьtи гirрячоI,()l8

l9 (]истеми холодного
водопостачання i
каналiзацii

]0 ГIрибудинкова територiя
( б,.lагоl,стрiй. асфапь,гове
tlокрrtr-t,я )

t]() jto пос,га tIаFIня

.tlитяч i ]\.! айданчикI,1
1tlб_-lаднання Jитячl,tх
rtаii.lанчи KiB )

IJltcttll tr Klt Koiuicii: pz.L1,| rL 2zz)
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(ottiHKa технiчного сl,ану. висновок про готовнiсr,ь до експлуатацii жи.,tого
бl,динку у Hac,r, Irний пеpio.1)

голtlва koмicii: головний iнжен
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