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КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Кисва>,
од-504

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у склалi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника начальника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
1-i категорii Гуменюк А.В.,
з а",/. /О 2л9,1 по l2 /о .JO}
1лата поrатlсу оFляф

загального ог
розташованого за адресою:

провела огляд жилого булинку за адресою:
v с/

l встановила таке

1. Житловий будинок, заг&Iьна площа якого становить /p/fta
-.------------7-

кiлькiсть квартир
кв. м,

штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан я(илого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час пров_едення огляду жилого булинку Np dd по Frlr

комlсlя перевlрила стан несучих та огоро i-*yu-onr"

_ tiZ

Найменування елемента
(KoHcTpyKuii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента ( KoHcTpyKuii) булинку

Примiтка

l Фундаменти
,fr аr.Qdl,, В ц?сесс/ й.( а 14/

2 Фасади VT V

Ь qaцrLrunHaeccs фzсо l<
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vU UСтiни

- (/,,
конструкYдiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,

дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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4 Герметизованi стики

5 Пiдлога

0/3 6|Jб

6 Покрiвля

,7 Водостоки

eaLa,-..lсб( цо

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

аl Q /a/

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджlи

10 Смiттепроводи (клапани.
стовбури, шибери)

l1 Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

l1 BiKHa

jc.a"

{,t/blce tczr
$онl,с

12 .Щверi

а14, ccOcz сuсаRf

13 Вхiднi групи

c|/zo_/Lr(Lcc.оссdе

|4 Козирки вхiдних груп

d п^ПБr.l е k2/,lzo,{r44f|{/r
15 Електрообладнання

(щитова. мережi, булинкове
освir,лен ня )

&уювzьь а е{Lе/.|977цrLа ?
f9e 't 

cL{c-.-< l

lб Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних приviцень)

Системи центрального\,7
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опалення
е"ц e!-oLf'

l8 Системи гарячого
водопостачання ё афж1

19 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

Ф 2 ааОЬ е,Lеz,lюё,,'l/
u er-Q-,zz' I

20 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

ч|,Го *aооrо fz-zp.< о ц7Еl
21 .Щитячi майданчики

(обладнання дитячих
майданчикiв)
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Висновки KoMicii:

бсеrс

Llё Ха ,eror2lenrr-c |.l бr
с cl( /Lca

L

t-| иz

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

Голова KoMicii: головний iнженер од-504

Члени KoMicii: заступник начаJIьника ОД-504

iнженер I-i категорii ОД-504
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