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За гального о l,. Irlily,дl1.1lo !,о бr,ltи rl куl

розташованого за allpecol{): ll\,Jl. ApxиlleltKa Олександра 7/5

Микитенко В.Г.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговчl];]н II я

житлового фонду Оболонського раЙон),N1. ii llt в;,l),

од-501
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписЕrлися, комiсiя } ск.lадi: |]illl;Lili,}ltlKll Вангородськоi Я.П.,
iнженера з органiзацii експлуатаltii та г!сvоllг\, 1-oi' r;lrr..1,opii Пазюри Ю.Г., майстра
ТеХдiльницi Микитенко В.Г, заступrtl{к Ha.li],Il,il1.1l.:l l бlt;tt,очстрою Коваленко В.В.

з 06.09.2022р. по 10.09.2022р.
(дата початку огляду) (,ц,п а завершення огляду)

ПРОВеЛа ОГляД жилого булинку за адресск): tl,, t. ,\p,l llIIc,llKa Олександра 7/5
1 встановила таке:

На прибулинковiЙ територii розNIiщено :] ,jrl() р I lt l}I{] Jx \Iil1,1даLIчика

(пере_riк erertt:H гiв б, tat Llvc г1,1rltlr 1

2. Технiчний стан жилого булинкl,та iiol,tl tt pltб1.1ll ll KrrBoi терпторii:
Пiд час проведення огляду жИ.IоГt),ir,ди;lк} Лi, ,'''5 tIlt lз5,_r. Архипенка Олександра

комiсiя перевiрила стан несуч}lх Td С Г )1,) l к, ]а Il ,l] ., {,)нструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, rlil|ло.,\ : }i jil. ]i]..,li, [ 1.1СТеМи цо, гвп, хвп,
каналiзацii, лiфти, електрообjtаднаttr;я ('l ()1,II : , i tи;t.iданчики l.а прилеглу
територiю.
п и цьо виявлено:

BllcrtoBott про,l ext t i,tttиii стан

Стiни
Ге метизованi стики
Пiдлога
По lвля
Водостоки
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Il rl ])еМОН
По,гребл ltl rl, Il(ll t)llll()го l]eMoHTy

По,гребчttlтl, Kalli t,a.ltt,Hot о ремонту
l.З_6 tliл,
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Примiтка

Сходовi клiтки. схоловi Mapl rri

l. ЖИтловиЙ бУДинок, загальна плошlа як()гtl c,talloBll1,1, |3422,60 кв. м, кiлькiсть
квартир - 216
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Балкони. лоджiI. ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)
смiттспроводи (клапани. Ir,111i,, 111 ;l ,11; сри
стовб и. tпиб 11

Смiттезбiрнi камери
водоп овiд)

BiKHa Пtl гребл ttrTl, зауirlll IЗ.
В за, ttlBi.It,rltlпlr с lltIti

-{ пiд'iЪд
!Bepi

Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачання i каналiза цll
Прибулинкова територiя
(благоустрiй. асфальтове
Ilок ит,гя

спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
майданчикiв

В -la.loBi. tl,tlrltt,tr с r lllli --

1,1l(Лll_p('\I()llI\

IJtlгр(-,,i1 ,,,, t,: i,, l,H()

IJrtгJi i,,, ,, ,"

IJrr 1p95 !l()Tb Ka1,1l I-.,lbH()I о ремонту

По греб ! ttll't, ц,,'',, u,,',H()t о ремонТУ

В зa.lt>Bi.lt,ttrltlr с l ittl i

lo ремонту

l н() о ремонту

задовiльний.
имовий

родська Я.П.

Коваленко В,В.

._ Пазюра Ю.Г.

Вхiлнi групи
д () гге1)_! l( )1-1, II(, I ()llI l()1.o |reMoHTy

Козирки вхiдних груп I lrl гр еr-i\ ]( ) 1-1, tl(!J()tJII()]-o lreMoHTy
E--l ектрообладнання (щитова l.- ,lск t|)()Illl4'I ()l]il tt зlt. ttlBi.lbHoMy
мережi. будинкове освiтленtrя) с t,aHi. |].ltcttL 1lrlrlc1-1c;Ki погребують

K.lt]l'] al
Лiфти (машиннi примiщення. п |)itltt(\lo ll, I] |Iil( ll()Г | |r0\ly режимiд l ]\,lашинних п им iщень )

Системи центрiшьного
оп:шення

)

Висновки KoMiciT: технlчнии сl att /kll
вул. Дрхипенка Олександра 7/5. спор,г
Житловии будинок придатний до eкcll
перiод 2022- 202Зр.
(оцiнка технiчного стану, висновок про Iо

бчдинк)

Голова KoMicii: начальник ОД-5

Члени KoMicii: заступник нача.lь

iнженер l -оi категорii

маЙстер тех.дiльницi

I,лового бу,.аиrtк1, tra
ивних маЙд.}нчикiв -
л),аl,ацll в oclнtlbo - з

Tolrltl(]'I |,, il, сt,,]гl t] ll t itl tii,l, t.lлоI.о
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В заi KlB il l t,rltlMr с tatti

Й _Микитенко В.Г.
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!ата огляду ( 06) вересня 2022р.


