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КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонлу оболонського району м. Кисва>,

о -50,1
(назва виконавця посlryг)
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(лата почаr, оглял1') (дата завершен Ьгляду)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя ч складi: головного iнженера
Боролавко В.О., заступника начацьн!lка ОД-504 Власенко Т.О., iнженера 1-i
категорii Гуменюк А.В.,

загаJIыlог() ог
ого за алресою:

провела огляд жилого булинку за адресою: e.lzl

lB овила таке:
1. Житловий будинок, загальна площа якого становить
кiлькiсть квартир - /4З штук.
На прибулинковiй територiI розмiщуються

кв ]!t,

о4Zёzz,ф
(псре:riк e.,]eMeHTiB б.,rа устрою)

2. Технiчний стан жилого булинкl,та його прибулинковоi територii:
Пiд час проведення оглялч жилого булинку .Nл Ilo

Найменування елемента Висновок про технiчний стан
кон кцii) б ди tIK елемента (конс кцll о дин

коN,Ilсlя перевlрила стан несr{их та огороджув€lльних
конструкчiй, зовнiшнi r.a BHvTpiшrHi стiни, стики, покрiвлю, пiдrоry, ui*"u,
дверi, систеМи ЦО, ГВП, XBI-I, кана,lIiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При чьому виявлено:
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J Стiни Ь а..РВ"' 
.'Ь1'.а222/ аа е2'

4 Герметизованi стики ёоУЬу*-"ъ r""*""1
5 Пiдлога k -/Бf lr-,,-o-"l
6 Покрiвля

,fr,"Yaцe lr*"r*'/
7 Водостоки },*Р;у-'." F*a
8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi b1.6t-*b Ft//,эк*х

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балкоtтiв i ло;rжiй) А ь%r&1-,О*.а u,*"

10 Смiттепроволи (клапани.
стовбури, шибери)

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд) r*,a

12 BiKHa Ь +аЛрВ; oz-booe2zq| c/2ta4,

ýirrr!'ua &lon ё zorrp
lз !Bepi d-t о""Уа7,,о-lь ?оrrо u4

14 Вхiднi групи J,rYay-.^, /,,.,,.,*7
Козирки вхiдних г;lr,п ,lЬфБ{.*, r.,.*r-*ч/
Електрообладнання ( щпr,ова.
мережi. будинкове ocBi глсння.;

art (
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16

17 Лiфти (машиннi припtiluення,
дверi машинних при}liщенL )
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Системи центрального
опzLпення

& a4J

19 Системи гарячого
водопостачання
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аtr& "zb ,--Т е.аа4а'

В яо//ф
20 Системи холодного

водопостачання i каналiзацii
ь

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфатьтове
покритгя)

Ь aapp&'"zb,zoelzq! e:..4la.,<J

3а:, бР,rrD" - а/пU. аэ r9/

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитятмх
майданчикiв)

Висновки KouriciT:

"7-
eZb)Za

T1l

(оцiнка TexHi чного cTaHv. висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова Koмicii: головний iнженер

Члени KoMicii: засryпник начальн o/t

iнженер I-i категорii ол-504

.Щата огляду << Зо >> о9 2022 р.
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Бородавко В.О.

Власенко Т.о.

Гуменюк А.В.
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