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

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника ЕачаJIьника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
l-i категорii Гуменюк А,В.,

по 2/./о.2А/
G"-,"""*.у "ffiЙУ)

провела огляд жилого булинку за адресою:

Gатаrверtrення огляду)

te/(€o /l

з 26. /о, Ю}

l. Житловий будин
кiлькiсть квартир -

ок, загапьна
r/./

площа якого становить
штчк.

кв. м,

Цiд час проведення
РlРrЦ'u(ьtс'rtrс/ к

На прибулинковiй територii розмiщуються

(пере,-riк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та йоrо прибулинковоТ територiТ:
огляду жилого булинку Nп // по rc,y'{?c/z

омiсiя перевiрила стан несучих та огороitжува,r ьних
n,,

конструкчiй, зовf,iшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,

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

Висновок про технiчний стан
елемента кон кцl l б дин

Примiткам
зlл

Найменування елемента
(конструкцii) булинку

l Фундаменти
/ё М rtй/", а t, аdс.7 аl <а/.-/

1 Фасади

0 ЗаР(i, ц ко.?/ q cfzcа /q/
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3 Стiни й'{iеr'цrо,* ftь

l встановила таке:
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4 Герметизованi стики #r- * zzz ey-z"c:, -
х

5 Пiдлога }*t* е r-rr"*"*/

6 Покрiвля

,ъ /t'cеb azaas27
7 Водостоки

/() "-rl4

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

ец ИzцOlс
9 Балкони, лоджii, ганки

(огородження быrконiв i
лолжiй)

а

Ь цаlоfu',t-аlrааrrl ёflсан|
10 Смiттепроводи (клапани,

стовбури, шибери)

--ч--г (

Jaaira аzсz сГеli€
11 Смiттезбiрнi камери

(водопровiд) е/a.а Се /сс

11 BiKHa

се{1 а

12 ,Щверi

".сс 
Lf о"с сkс

13 Вхiднi групи

бl',- t G Leo.r,L\ cl.< О
14 Козирки вхiдних груп {,/

J*7ф** l,,'*Ч
15 Електрообладнання

(щитова, мережi, булинкове
освiтлення)

16 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)
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J€r t 1a lr!соZёi

"1

|tl
Оо-Р?

с----т--т / (/

Системи центрального



опа-цення

18 Системи гарячого
водопостачаннjl

Гtрлr/tеf,цс /k ruou,,,".r,
19 Системи холодного

водопостачання i
каналiзацii

7a] о,

20 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

0lt

3аР66; "zь*D "r:,ха еrа.rа"ц |/
J

21 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMicii: о 7 сlб UlDctt е celzc L
t7 С l,c lt<4

с
с?,с 6 leac / L/ l,( /о

(очiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

Голова Koмicii: головний iнженер Ofl -504 епельський С.м

Члени KoMicii: засryпник начальника

iнженер I-i категорii Ofl-5

Власенко Т.о.

Гчменюк А.В.

.Щатаогляду < /* >> ,/о 2020 р.
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