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(П,I.П. майстра)

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

од-50.1
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у склалi: головного iнженера
Бородавко В,О., заступника начальника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера l -i
категорii Гуменюк А.В..
з //, /о.22.Ь по /7./о.,24
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провела огляд жилоrо булинку за адресою:

Ц"* з"""рIrlЙ7 "-"дуl

l встанови.]lа таке:
1. Житловий будинок, загальна площ
кiлькiсть квартир - j5- штук
На прибулинковiй територii розмiщуються

( r rерелiк e,-relteHl,iB б.rагоустрою)

2. Технiчний стан жиJl()I,о булинlсу та його прибудинковоi територiТ:

Пiд час проведення огляду жилого булинку М t7J По lt

а якого становить lЭ bLl 8о кв. N{'
/

еь комiсiя перевiрила стан несучих та ого оджуваль

конструкцlи, зо 1шнl та внутрlшнl стlни, стики, покрlвлю, пlдлогу, вlкна,

дверi, системи Цо, гвп, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,

спортивнi маЙданчики та прилеглу териl,орlю.

При чьому виявлено:
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Найменування елемента Висновок про технiчний стан
динuii) бконсeJIe]\,IeHTaкцl .ll1Ii Nбкон
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eJ,!/,:r,a" aa*f"
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Примiтка
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d а",хrО'"""*,7 eaalfСтiни)

d а"rе***tr e,+,?elJ4Герметизованl стики4

Пiдлога5

аzrrh"rь"""/r
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a,Lz|alJёПокрiвля6

/,оа7"а6,,о-,ь r""*aВодостоки,7

Ь ZаюёеЦ,со4Ч e,4na,lJ

Ф:,:о-, € яо#l
Сходовi клiтки, сходовl
маршi
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llzo -
/оsэ/,в

еvlcLzaаzёЦcz)1J/,
wм а*а6"р

Балкони, лоджli, ганки
(огородження балконiв i лолжiй)

Смiттепроводи (к:tапани.

стовбури, шибери)
10

#о.,/uSчс Р2/rr",11l

,Ь ?

Смiттезбiрнi камери
(волопровiл)

BiKHa12

фr/сцzл,[Bepi1з
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Ь 6*7rё*ь",,7 
СяСl//lКозирки вхiдних груп

Вхiднi групи

l5

Ь ач,е**-r eаilэ/lЕлектрообладнання (шитова.

мережi. булинкове освiтлення)
lб

а/4-rоrО,ш 8 zОС,,аrо"
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ezz.l
Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)
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18 Системи центрrrльного
опчLпення /

l9 Системи гарячого
водопостачання / uoe'.'*-"' с4оааа

20

Jаrе*Че2?а<4,
2\ Прибудинкова територiя

(благоустрiй, асфа-rьтове
покриття)

d урё*r.,--?'*
22 Щитячi майданчики

(облалнання дитячих
майданчикiв)

висновки koпricii:
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}zбlz)

(оцiнка технi.+lого стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер Бородавко В.О.

Члени KoMicii: заступник нача.l Власенко Т.о.

iнженер I-i кате Гчменюк А.В.

.Щата оглялу << / / >> /о 2022 р,
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водопостачання i каналiзацii
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