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Gобuо6"*-о Y-t-- ftп:л.маиста)
КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,
од-504

(назва виконавця пос",rуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника начаJIьника О[-504 Власенко Т.О., iнженера
1-i категорii Гуменюк А.В.,
з по о8.о9. ао}.
(дата початкry огл Ца.о.ч".ЙБГr" о-"дуl

провела огJuIд жилого булинку за адресою: Fl ,>z 2g

l встановила таке:
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1. Житловий будинок, загrrльна IIлоща якого становить
штчк.

l| |6 2r 9tlKB. м,

кiлькiсть квартир
На прибудинковiй територii розмiщуються

e-!-l. a4l elzrzz-lа-
(пе iK елементiв благоустро

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територiТ:
Пiд час проведення огляду жилого булинку J\Ъ "09 по

рила стан несучих та огороджуваJIьних=-т-__г.
кdнструкцiй, зоdнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,

дверi, системи I-{O, ГВП, ХВП, кана.,riзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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Найменування елемента
(KoHcTpyKuii) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента 1конструкчii) були нку

Примiтка
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4 Герметизованi стики dq"kбцл-,олЬ
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6 Покрiвля
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7 Водостоки
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8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi Уюп4Ь K-(},,,4-1 24a/,r,6
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9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй
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l0 Смiттепроводи (клапани.

стовбури, шибери) &'ц.ьхцБ

ll Смiттезбiрнi камери
водо в ь,р G)аlд х/2d
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12
ёцьв^ем

1з Вхiднi групи аtоr"klаца,,"Ь rLи<az
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14 Козирки вхiдних груп vt омРа XЩor,|,b 
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l5 Електрообладнання

(щитовц мережi, будинкове
освiтлення)
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lб Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)
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17 Системи це ального &'.zд.rоz,"а
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18 Системи гарячого
водопостачаннJI

дczpю6r'clb,zzzё _-Аа-Oru;",,с,,tl*,</4'/j-,,/ё*-,
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l9 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii
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'e/b}<2z'20 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

Ф/* - эw6.;ц4аD
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21 ,,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висновки Koмicii: ý{ац- оlеоz ё b,rz ЙЭrra""ro"*"l re"z_n "zod.rrr)
в

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

голова koмicii: головний iнжене шепельський С.м

Члени KoMicii: засryпник начал Власенко Т.о.

iнженер I-i катего Гчменюк А.В

Щата огляду << ОЗ >, о9 2020 р.


