
лкт
загального огл жило будинку,

розташованого за адресою: e4J.a

од-504
(назва виконавчя послуг)

Ми, що Еижче пiдписtшися, комiсiя у складi: головного iнженера

Шепельського С.М., засryпника начаJIьника о,щ-504 ВласеНко Т.О., iнженера

вела огляд жилого булинку за адресою: 0zlj
о./

l встановила аке

l. Житловий будинок, загальна площа якого становить Ёо 9 |, ?Хкв, м,

кiлькiсть квартир - штук.
На прибудинковiй територll розмlщуються

'.l/,,c./ а4е- rZ-
(перелi елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жплого будинку та його прибудинковоi TeprrTopii:

Пiд час проведення огляду жилого бу,аинку Ng /f по

сь l комiсiя перевiрила стан несr{их та о.Брод *"п"*
кояструкцl , зовнiшнi та внутрiшнi cTiHи, стики, покрlвлю, пlдлогу, BlKHa,

дверi, системи I_{O, ГВП, ХВП, каналiзац ii, лiфти, електрообладнання, дитячi,

спортивнi майданчики та прилеглу територlю,

При цьому виявлено:

Висновок про технiчний стан
l динбелемента кон

Найменування елемента
кцllкон диб

Ns
зlп

1 Фундаменти

JФасади2

СтiниJ

1-i категорii Гуменюк А.В.,
з /Р.Оз 9/ Р
(дата початку огляду)

по /0 о3 -1/Р
(дата заверulення ог:lяду )

:,|еrrr" ^ !-о,
"(П.l.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обсJryговування
житлового фонлу Оболонського району м. Киево>,

Примiтка

а,р0**/fu



4 Герметизованi стики

бо"ю /"-llbt.
,уа

J.-,
х

5 Пiдлога #r-rUU"

6 Покрiвля J 
"*l"SX" 

zae2nd.dlo<4)

r!t//Dх,пЧ
7 Водостоки

Jю r, hйq rо.44 Zарh<,|Ф -
ао.D' Йr,uоlzсюЧ

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi J*7Sv.,"* Р,,-Ч

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджlи )

Ju9о4".,еъ.rzй
r?Ш;;Ъй,*,€ gрп ,l)

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери) 9ffi )

11 Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд) l&./lPr{l

1l BiKHa

LffiStr#,+)
|2 Щверi

а-?
13 Вхiднi групи

#e""/аr|l,uTllJbI v lu2zющ
14 Козирки вхiдних груп d аr!-х::щ
l5 Електрообладнання

(щитовц мережi, будинкове
освiтлення)

eLbrc&/lqa"f" hь
е*п Q-l z,l

16 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень) ф

а.q4.ою"r.ь €
пae,rLo 7ylrLc2 L еz-u

17 Системи цеНТРZIЛЬНОГО Ф*ь xlor2zl)

еоl&-ц,l

Ю74ь

Фo-,laTaV,o-,b

d
er4c(4r

LЧ )42r"zz
ь



опалення а.аrtа.ц' (r"rr*- ЯоrrР)
l8 Системи гарячого

водопостачання Ф аоr?"Q'а44ю oa-Ll/ 
t

crt"a*У ( Hzzzoa >"t bro//
19 Системи холодного

водопостачання i
каналiзацii

d-жi,ж,тъ-ч,
}

Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

71-о

/е Р",ч

,,7-z '>r?-Lе_

2| .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майланчикiв)

4

висновки kolricii: z
, Cl<-lL

-2

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

Голова KoMicii: головний жепер од- шепельський С.м

Члени KoMicii: заступник

iнженер I-i го

.Щата огляду << f9 >>

04

оз 202l р.

|.,l

rr Tt: Власенко Т.о.

Гуменюк А.В.

20

:7


