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

од_504
(назва виконавчя послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера

Шепельського с.м., заступника начаJIьника од-504 Власенко Т.О., iнженера

1-i категорii Гуменюк А.В.,
tlo OV Oq ар},з о

(да."."*ЙеЙ огляду)(дата початку о яду)

провела огляд жилого будинку за адресою: е
,4

,ч|п
l встан вил таке:

l . Житловий будинок, загЕцьна площа якого становить {ýОГкв.м,
кiлькiсть квартир - 2а0 штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються

az221 а) а./ё tljr{
(перелiк ел N,tе IITl в оустрою)

2. Технiчний стан ясилого булинку та його п
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Пiд час ення огляду жилого булинку
комlсlя перевlрила стан нес)пrих та огороджувшIьних

струкцiй, зо та BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,1шнl

дверi, системи ЩО, гвп, хвп, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитяч

спортивнi майданчики та прилеглу територlю,

При чьому виявлено:

ПримiткаВисновок про технiчний стан
цi дин6елемента кон
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4 Герметизованi стики е
аа)

5 Пiдлога J*Ptr r"-a
6 Покрiвля

ф
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7 Водостоки

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi J*РЧ" l*,""**{

9 Балкони, лоджiТ, ганки
(огородження бмконiв i
лоджiй)

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

1l Смiтгезбiрнi камери
водо ов
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l2 .Щверi
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1з Вхiднi групи ё tр:ж"-7
14 Козирки вхiдних груп

l5 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)
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16 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

17 Системи це €Lпьного
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опапення

l8 Системи гарячого
водопостачанЕrI
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l9 Системи холодного
водопостачанrrя i

каналiзацii
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20 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа.пьтове

покриття)
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21 ,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)
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(оцiнка технiчного стану9 висновок про готовн icTb до експлуатацii жилого

булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-504

Члени KoMicii: засryпник начальника О

iнженер I-i категорii ОЩ-50
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