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

од-504
(назва виконавця послуг)

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

Шепельського С.М., заступника цач€шьника од-504 Власенко Т.О., iнженера

l-i категорiТ Гуменюк А.В.,
по ,/r.оg.
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жило булиНКУ, /
,в йп,'

провела огляд жилого булинку за адресою:

i встановила таке:
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1. Житловий будин
кiлькiсть квартир -

ок, загЕtльна
qь

площа якого становить
штук.

6 {0о кв. м,

На прибудинковiЙ територii розмlщуються
адацý z44,.o

(перелiк eHTiB благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудпнковоi територii:

Пiд час п ведення огляду жилого будинку ]ф 4- по

tэ комiсiя перевiрила стан несу{их та огород ва-пьних

к нструкцlи, з lшн i та внутрlшнl стlни, стики, покрlвлю, пtдлогу, BlKHa,

дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналlзац ii, лiфти, електрообладнання, дитячi,

спортивнi маЙданчики та прилеглу територlю,

При чьому виявлено:

Примiтка
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Найменування елемента
б дин

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку
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2 Фасади d а,р*ff*Y
_, Стiни

лкт

(конструкцii)
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4 Герметизованi стики
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5 Пiдлога tYь &,
ai,,r4et.l/
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Водостоки t,r,"Pr rй*Yс>44,Ь

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi ё 6 rzРюВ) о-tъ,l-о&lЧ

- еивl41

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження бмконiв i
лолжiй)

2?tж"?
10 Смiтгспроводи (клапани,

стовбури, шибери)

11 Смiттезбiрнi камери
водо вiд)
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11 BiKHa d

|2 Щверi /,2'
@zza-zz;

lз Вхiднi групи d
14 Козирки вхiдних груп

15 Електрообладнання
(щитовц мережi, будинкове
освiтлення)

dt?
erlQ-!4/'

otttC1-1-c.t
ё

€.

/),
{р]

1б Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)
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|7 Системи це ального

Покрiвля J а*Р.ё ,"B"rn-,jl-/ V е-rrаrr"'
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опыIення
еоиа-tU

l8 Системи гарячого
водопостачання Ь rr*#rч

l9 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

d 6-р;*#7
z0 Прибудинкова територiя

(благоустрiй, асфаrrьтове
покриття)

21 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
маиданчикlв

Впсновки KoMicii: .l
{лр

2L,|

cL

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовн icTb до експлуатацii хилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер

iнженер I-i категорi
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епельський С.м

Власенко Т.о.

Гуменюк А.В.

к€tЧлени KoMicii: засryпник начмьн
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