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житлового фонду Оболонського району м. Киева>,

од-504
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписаJIися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера

Шепельського С.м., заступника начЕlльника од-504 Власенко Т.О., iнженера
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i встановила таке:

1. Житловий будин
кiлькiсть квартир -

*|k 
.* 

булинку за адресою:

ок, загапьна площа якого становить
штук.

q/rц,,/ кв. м,

На прибудинковiй територii розмiщуються

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його п теptrTo ll:
со ,аeJbпi час проведення огляду жилого будинку

комlсlя перевlрила стан Irесучих та огороджув ьних

конструк й, зовнiшнt та внутрlшнl стlни , стики, покрlвлю, пlдлогу, BlKHa,

двер1, системи цо, гвп, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,

спортивнi майданчики та прилеглу територlю.

При цьому виявлеЕо:
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Найменування елемента
конс цi l

Висновок про технiчний стан
елемента (кон кцi l б дин

Примiтка

Фундаменти

2 Фасади
"6 sar7f/1-1,z,olz7- 
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з Стiни

будинку

,9/чl,t:з*"-r" u2,772nе12,
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4 Герметизованi стики

5 Пiдлога {2rэqzГц+аrп-ь' r{a,zzotlпzzz/а
6 Покрiвля

оlпа/4/.

aD

,,а 4ц,

7 Водостоки 2;rph
" о,rп

J4-ft/2J
"/fuц,l

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

LZov ?rZ ,t,,?
9 Балкони, лоджii, ганки

(огородження бмконiв i
лоджiй)

-*
Lrп

10 Смiттепроводи (клапани.
стовбури, шибери)

11 Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

1l BiKHa Ь s*фП)"й.,ч" с-rпа4lz1 .

l2 Щверi lа.цlкд,- q Ве/2z /
сl2.l lц o"цfudtbrzzl/K-ef I;а?2 lla uzZ/zzlцe-

Вхiднi групи

|4 Козирки вхiдних груп ffao ?
15 Ь ё4рё"ь-аэ,zllч- U с44а-4,<,1

lб / rzar-

|7 Системи центрЕIльного dе-r-hz,ац е hцдй,т,ц./

lз :То;u/а/Гу./ёп+ь
/xQ-l,L{p/./ п,LrL

Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлеяня)

Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)



опапення

(a'Системи гарячого
водопостачаннJI

18

d,r*'rЧСистеми холодЕого
водопостачання i

каналiзацii

19

?altalz r, 4 с4-1 4,/6-1-rz a
rvz-o пjz/.Lzrf -?_

Прибулинкова територlя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

20

,Щитячi майданчики
(облалнання дитячих
майданчикiв)

21

Висновки Koмrcll: *i"zл+tа. dа J22"//?}Z7,77
/ р€#r},с// Oar??2 4

,/7,7пцL

(оцiнка технiчного стану, висновок про гото

булинку у ваступвий

Голова KoMicii: головний iнженер ОЩ-
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