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загального огляду жилого будинку,

розта llloBaнof о за ilлресою: dru Оер,kzlсз_ /|
а z.

(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Кисваri,

од-504
(нщва виконавця пос_Irуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Бородавко В.О., заступника начrLпьника О!-504 Власенко Т.О., iнженера 1-i
категорii Гуменюк А.В.,

о9.
(дата почаr,ку я-I),)

провела огляд жилого булинку за адресою:

овила таке:
. Житловий будинок, загальна tlлоща якого становить 7€ кв.м

кlлькlсть квартир - / //3 tttTyK
На прибулинковiй територii розirriщr,ються
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2. ТехнiчниЙ стан }килого булинку та його прибудинковоi територll:
Пiд час проведення огляду жилого булинку М /ц по !ц"оlца'

комiсiя гIеревiрила стан несучих та огорбджувальЕих
ко укцlи, зовнlшнl та внутрlшнl стlни, стики, покрlвлю, пlдлоry, BlKHa,
дверl, системи ЦО, ГВП, ХВП, канацiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
сIIортивнl маиданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Найгчtенування елеN{ен,гlt Висновок про технiчний стан
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Ь rrё.'ьооЧr*
СтiниJ

&"уацо*F*аГерметизованi стики
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Водостоки
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Балкони, лоджii, ганки
(огородження ба,T конiв i лолжiй)

Смiттепроводи (к"лапани.

стовбури, шибери)
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Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

BiKHa12

r.a./+"сЬ 3*Щверi13

Вхiднi групиl+

* [rr-r-ЧКозирки вхiдних груп15
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.22)

фhЕлектрообладнання (щиl,ова,

мережi. булинкове освi,г,пення)

Лiфти (машинпi припtiшення,

дверi машинrтих при MitueHb)
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18 Системи центрального
оп€Lпення

а rp/6l
l9 Системи гарячого

водопостачання

Системи холодного
водопостачаЕня i каналiзацii
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Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

Дитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMicii:
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(оцiнка TexHi чного стану} висновок про готовнiсть до експлуатацiТ жилого

Голова KoMicii: головний ibt;KeHe

Члени KoMicii: засryпник начал ника ОДJ04

Бородавко В.О,

власенко Т.о

Гуменюк А,В.iнженер I-i катего од-504

!ата огляду << О9 >> о9 2022 р.
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