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лядУ жилого будинку,загального ог

розташованого за адресою:
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КП <Керуюча компанiя з обслуговування

житлового фонду Оболонського раЙону м, Киево>,

о -504
(назва виковавця послуг)

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

Шепельського С.М., засryпника начальника од-504 Власенко Т,О,,, iнженера

1-i категорiТ Гуменюк А.В.,
по .//) .,!.zЭ"2с l!.оэ

(дата початку огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою:

(дата завершення огляду)

l. Житловий будинок, загальна площа якого становить Уц|:2rа.l!Z. кв. м,

кiлькiсть квартир штук.

На прибулинковiй територii розмiщуються

встановила таке:
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(перелiк елементiв благоустрою )

2. Технiчнпй стан ,килого булинку та його прибудинковоi TepиTopiil

Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns l,{ по

комlсlя перевlрила стан несучих та огороджувшIьних

конструкцl й, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,

дверl, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацi Т, лiфти, електрообладнання, дитячi,

спортивнi майданчики та прилеглу територlю,

При цьому виrIвлено:

ПримiткаНайменування елемента
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Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчii) булинку
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4 lza l-zэ 72..412

/zф<r7
5 Пiдлога .+tr,* ,z?z-e-z,<?

6 Покрiвля ,/f- 2 cr-s-,"' zё ZZ4z-../

7 Водостоки

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

.*э'z)tаzэ
tZaZa lz-l.?.-.rY/ \-/

9 Бшtкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)

Jаffz.ПZзzz.i
10 Смiтгепроводи (клапани,

стовбури, шибери) 5.-а-ё?rt-е-//4

l1 Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)
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1l BiKHa Vz.ape-6- Z.b Zezz-z-r
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|2 Щверi афft'z,аё.z,<-.--(-

lз Вхiднi групи *7dts- 7> zc<>zz>z

zzz>z<2

l4 Козирки вхiдних груп Иo-r€-/vz-a}z zaz/Z: 2rа
,/-2zz??,а r*-tr

l5 _з-е42ёF"-'zёzzz;

lб Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машияних примiщень)

|7 Системи центрального /,L2zVzJ^/ fr/ё lz-,zez'

Герметизованi стики

/r44"5vLеz-ъ, OrZ)Z'Zzc2Ф
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Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)
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опа,.Iення

l8 Системи гарячого
водопостачаннrI

19 Системи холодного
водопостачання i

каналiзацii

**rry/ёаlъ lr*..7
20

2| ,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майдаячикiв)

Висновки KoMiciT:
t2az2zzz')

2.
.-ZZ2FZ)

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

Голова KoMicii: головний iнженер ОЩ-504

Члени KoMicii: засryпник начальника О

iнженер I-i категорii О.Щ-5

.Щата огляду << Р >>

,/,) // 2020 р.

шепельський С.м

Власенко Т.о.

Гчменюк А.В.
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Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)


