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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
ТIIепельського С.М., заступника начаJIьника оД-504 Власенко Т.о., iнженера

1-i категорii Гуменюк А.В.,
я/ /о, аDз

(лата початк"ч ог

провела огляд жилого булинку за адресою:

)
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кlлькlсть квартир -
На прибулинковiй територii розмiщуються
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(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
п lд час провелення огляду жилого булинку Nр Ja по

ll комiсiя перевiрила стан несучих та огоро ва_пьних-l
конструкц , зовн iшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,

двер1, системи ЦО, гвп, хвп, канмiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територlю.
При цьому виявлено:
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Найменування елемента
бконс кцl1 динк

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Примiтка
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6 оса с/ цО |1,L ( k ( (

2 Фасади
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J Стiни t 6 е-ео( (

(П.I.П. майстра)

i встановила таке:

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить
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Герметизованl стики4

с/dв OLe

5 Пiдлога

СlСеО}L/бiсеб Uо

Покрiвля6

Clztq 7аr,ебс leo

Водостоки,7

.6 LL/

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

8

c/Zc.a61,<ю

Балкони, лоджii, ганки
(огородження бапконiв i
лоджlи

9

,се)tц:l цtес сГе /G

Смiттепроводи (клапани.

стовбури, шибери)
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Смiтгсзбiрнi камери
вlд

BiKHa
водо

ецiц2 с / rlrtпr ( L.

Щверi12

clz< o-tz/a LбEOce е

13 Вхiлнi групи

Козирки вхiдних груп14

Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

15

Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)
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опапення

18 Системи гарячого
водопостачання

а Мlабl"Ц lzo.alLj elL.cz/1/
19 Системи холодного

водопостачання i
кана;liзацii

O!,*'7^v),"*
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20 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття) fu.n Ou*. бgфq,-иуlове

koLf ut r.( lrt..Q

21 ,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMiciT: '/ сlt kа Lеradцfс/z<
t L/ о

(
Lu а /L.а

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

Голова KoMicii: головний iнженер О!-5 пельський С.м

Члени KoMicii: заступник начальника ОД- власенко Т.о

iнженер I-i категорii ОД-504 Гуменюк А.В
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