
загального ог
розташованого за адресою:

ляду жило дин

€*-*- *
(П.I.П. майстра)

КП кКеруюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Киева>,

од-504
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписаrrися, комiсiя у склалi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника начrrльника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера

обу кУ,
/2q

l -i категорii Гум
з /о,оЭ 9/h

енюк А.В..

(дчrч no"arr.y бгляду)

п вела огляд

l встано таке:

по r'/.оз а
дата завершення огляду( )

жилого будинку за адресою:
/яа-

кlлькlсть квартир - штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються

г\

2. Технiчнпй стан жилого булинку та його прибудинков
. Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns ./tQ по

оц"й 4 q,4:!rЬ комiсiя перевiрила стан несучих та ог

(перелiк елементiв благоустрою)

ol те итоpll:

ороджувальн их
-6r*ру-цй, -Ьiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,

дверi, системи I-{O, ГВП, ХВП, кана,лiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

ПримiткаВисновок про технiчний стан
елемента 1конструкчiТ) булинку

Найменування елемента
(конструкцii) будинку
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T!tr^,1,"/g"//rl Фундаменти
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Фасади2

-Ыjфа'о-tАу<аzt/Стiниз
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Б

l . Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить Э / 4 /е кв, м,



er,rz а//,/ '

4 Герметизованi стики

5 h"*Рtr*r"*r-*tr
6 Покрiвля Ь-7"Лч*
7 Водостоки i*Ptr. r"--*a
8 +,*y;t lЮиlЬ у

l

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

*7'а2А,lюФ 2
о

е{"1

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери) е4,1 (

Ь2
)

l1 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

Ьа аjр&'е-t-Ь|сОrlцл,6 е.,и a-t c, I
1l BiKHa

(
ф .1

U
e,l1,t 7ч

)
12 lBepi е дU2с2/'llа-=2

В &аiэ"-.ч5;у
#-"

/aLK

13 Вхiднi групи ЫРr
14 Козирки вхiдних груп *rь е,е191-1ю

е,и1 a-.L1,1

15 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

L ЕВ- - CeGl|ъzezzzzzzB_
Zac-*1Lo,6o и,e-rlt - /
/,"6{" )L

lб Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень) фюю"*

Системи цен мьного о lrl

-ч

Пiдлога

|7



опалення

t-*7* Ч* /,,-r*7
l8 Системи гарячого

водопостачання

Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

h*рч" /-*а

,a/L
(1

20 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа,rьтове
покриття)

7

2| ,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMicii: {.'rrnoo-_ Й._
.2+,L,1-.,- .W tl,?{ю,(_ a-1,?z

U)
(оцiнка техпiчного стану, висновок про готовнiсть до експ.'tуатацii жилого

Голова KoMicii: головни

Члени KoMicii: заступ

булинку у насryпний перiод)

ика о 504

епельський С.м

Власенко Т.о.

Гуменюк А.В.
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