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КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Ки€вa>,
о -504

(назва виконавця послуг)

е,

Ми, що нижче пiдписапися, комiсiя у складi: головного iнженера
IIТ9л9лб95ц6lо С.М., заступника начальника оД-504 Власенко i.o., in*"rr.pu
1-i категорii Гуменюк А.В.,
з о
(лата початку о лядУ)

провела огляд жилого булинку за адресою:

l встановила таке:

1. Житловий булинок, загальна площа якого
кiлькiсть квартир - з,2 2,, штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються

по о?.2D
(дата заверш ня огляду)

а 7

становить lОf кв. м,

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоТ територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns / по

4 комlсlя перевlрила стан несучих та огороджувальних
ко струкцiй, зов iшнi та BHyTpimHi стiни, стики, покрlвлю, пlдлоry, BiKHa,
дверl, системи цо, гвп , хвп, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнl маиданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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зlп

Висновок про технiчний стан
динкелемента бконс кцll

Примiтка
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с 7п а,l.а

4 Герметизованi стики olo-1nБYrcr,1,14
ааеlэ,щ} Go-tz> {

5 Пiдлога /r*Р/" r,",**ry
6 Покрiвля d rцfff**l
7 Водостоки

>"14,

r2-Zt-Zo--7
8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi fl:о-.Дrf'цц4llztь/ U r"-."r*7
9 Балкони, лоджii, ганки

(огоролження бапконiв i
лолжiй)

с" r?е/%а-ra4
e.t-&.zc>

l0 Смiттепроводи (клапани.
стовбури, шибери)

2
<2

l1 Смiттезбiрнi камери
водо овiд)

o-,lLбt р*з
JUl ?oT,tb

1l BiKHa **rёч
Qпа,.оu

eLbэLO

12 Щверi

ffё..b-а-*1'd
е444

lз Вхiднi групи
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а,l/ь

r2/4oа

фа ,cla|

|4 Козирки вхiдних груп
t,о-,7"rБро иь 

/tzt:1-o

15 Електрообладнанrrя
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення) 9lж.-.жru

ео/7У,'
.>2'7

lб Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень) /О42a()

h ц-1,1

17 системи центрального +aJ)r,)

4
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опалення €-az Q-oa

l8 Системи гарячого
водопостачаннrI

d*-?ffu'оLёпе!2y

l9 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

Таr&'е44о ,?
Ф2-7а./.(,

20 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

d h*r4-'оzЪ-uО
ot4qa27

21 .Щитячi майданчики
(облалнання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMicii: е24!-

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

Голова KoMicii: головний iнженер О.Щ-5 шепельський С.м

Власенко Т.о.

Гчменюк А,В.

Члени KoMicii: заступник начаJIьника

iнженер I-i категорii О
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