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житлового фонду Оболонського району м. Кисва>,
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Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Бородавко В.О., заступника начальника О.Щ-504 Власенко Т.О., iнженера 1-i
категорii Гуменюк А.В.,
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провела огляд жилого булинку за адресою: eёa

l вст овила таке:
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На прибудинковiй територii розпliщ1,1о,гься
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(лата завершеннf огляду)

l. Житловий будин
кiлькiсть квартир -

2. Технiчний стан жилого
Пiд час проведення огля

о4,аа KoMic

булиIlку та його прибудинковоi т,ериторii:
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конструкцlи, зовнlшнl та внутрlшн1 стlни, стики, покрlвлю, пlдлоry, BlKHa,

дверi, системи IJO, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилег.lу територirо.
При цьому виявлено:

Найменування елемента Висновок про технiчний стан
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Герметизованi стики
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Сходовi клiтки, сходовi
маршi
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а*8r|"--".*а
e4a22Балкони, лоджii, ганки

(огоролження балконiв i ло,T lrtiй)
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Смiтгепроводи (клапани.

стовбури, шибери)
10

Смiттезбiрнi камери
(волопровiд)
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Ь 2-хэ О"мэ""-7 a4a}4L16 ЕлектрообладЕання ( tttи гt-lва.

мережi, будинкове освiтлен ня)

17 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машиннlтх примiшень)
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l8 Системи центрального
опzUIення
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l9 Системи гарячого

водопостачання
ф

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii
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дитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMicii: оl4Е,& еz"-а2-<22ц-,2,7

(tiцiнка TexHi чного стану. висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у Hacr упний перiол.;

голова koMicii: головний iнжен

Члени KoMicii: засryпник нача.ll

iнженер I-i кате

Щата огляду << /9,, >> оЕ 2022 р.

Бородавко В.О.

Власенко Т.С).

Гуменюк А.В.
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