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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 нач:шьника од-504 Власенко Т,О., ir*.rr"pu
1-i категорii Гуменюк А.В.,

по
(дата заверш я огляду)

ПРОВела огляд жилого булинку за адресою: п| . аюrлеоzеё}z.!.zz; Э{-СL-
I

l встановила таке:

1. Житловий будинок, загtulьна площа якого становить
кiлькiс,гь квартир - 4 ?, штук.
На прибулинкоulИ rБЙорi',' р*м iЙуються

еп.о "-z:ai а.rе tZLl'-
(перелiк ел eHTiB благоустрою)

та його прибули2. Технiчний стан жIlлого булинку
Пiд чаС проведеннЯ оглядУ жилого булинку J',l'l

пковоТ терпторiТ:
по

комlсlя перевtрила стан несучих та огороджувальних
конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,
дверi, системи I-{O, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виJIвлено:

J\!
з/п

Найменування елемента

укчii) будинкуKoIJc
Примiтка

1 Фундаменти

2 Фасади

a*r

v
еd

Ь а.рL ez}lz-oalz
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з Стiни 6 з сzи &' ezB-,za.-zzz-t

з оу. oq яю ).
1лчrа no"ar*y Бйфj-

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку



еиацu
4 Герметизованi стики

5 Пiдлога d,*РV" r
6 Покрiвля

чL,о.,f.r57 е tё ^l
7 Водостоки ,t -7,Sч- "rb
8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi {-""1"Л7 ,O./n6

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження бапконiв i
лоджiй)

ф
e)?f e_r4-1-1

еZъ

Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери) э.6*F- 7е,/

l1 Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

trо,*Убvа,,ь r**/
l1 BiKHa

Ь 
з-роа е..rца,хl

12 lBepi t аО*rе е/}-l/юе2чv О 
&па-,ц,,l

13 Вхiднi групи J.-rоr r{7T TLb

14 Козирки вхiдних груп Й*[бt*
/4,а2LLФ|7"Ч

"r.tb

l5 Електрообладнання
(щитова, мережi, булинкове
освiтлення)

16 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщевь)

irlrаl4.rОrtz*'Ь ,4
Ш е,Вr7 rrrхо е22е/ 

/12 
r,l,ullJ

l7 Системи центрЕuIьного Ь La.pp4-' a-Lb.Lo a24-Ll

а}Оп,Р,бlе
бр.оl l"Iлrо
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опа-пення
С lц alzl

l8 Системи гарячого
водопостачання

h
l9 Системи холодного

водопостачання i
каналiзацii

d",rffff:",ffi,-.
20 Прибулинкова територiя

(благоустрiй, асфа.,rьтове
покриття)

d |'L/M-O ol,U//

rL а/,.| !.Lza.o1|aa,/ t/9 / Р/,

21 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майланчикiв)
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Висновки KoMicii: cZlolQzz OzёL| zrZ u-сzZzz.Г
-а_-

в 2tzci)

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

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

Члени KoMicii: засryпник начаJIьни 04 Власенко Т,о.

iнженер I-i категорii QД,504 Гчменюк А.В.

.Щата огляду << 0 Я >> о 9 2020 р.
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