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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
IIIgпgл5g5кбг,о С.М., заступника начмьника оД-504 Власенко Т.о., iнженера
1-i категорii Гуменюк А.В.,

- лl, sь.с,з.х|ь по 36,о 3.2

е

1лата почЙфоffiяд9

провела огляд жилого булинку за адресою:
d o'xhb, /{

i встанdвилб таке:

6

площа якого становить 6"с;5' / кв. м'
штук.

(даl,а завершення огляд.ч )

1, Житловий будин
кiлькiсть квартир -

ок, заг€LIIьна

а/6
На прибулинковiй територii розмiщуються

(перелiк елементiв б.тагоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
. Пiл .lас проведення огляду жилого булинку Ny r'б по &1r..ц ц,

d**, Б 1-'а,ц- комiсiя перевiрила стан несуч'11 1д о.ор&rпрБi"Й---i------------
конструкцlи, зовнlшнl та внутрlшн1 стlни, стики, покрlвлю, пlдлоry, BlKHa,
дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, кана,riзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При uboMy виявлено:

N9

з/п
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuii) будинку
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4 Герметизованi стики
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6 Покрiвля
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7 Водостоки
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(/

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

8

1
а ба,z,п-о,лll
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9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження бапконiв i

Lra/Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

а/,ОУrбу,.,.* tz,zt-p
211 Смiтгсзбiрнi камери

(волоп овlд
{u-<lIВ iKHa1l
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Вхiлнi групи13

J*/йУ --* /*-","ч14 Козирки вхiдних груп
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)
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15 Електрообладнання
(щитова, мережi, бу,пинкове
освiтлення)

l-/
Jп*rlо-r.* В
пdrrЬР,-"rDа27 l"e, {2!,z|.

lб Лiфти (машинвi примiщення,
дверi машинних примiщень)

с-4-ь17 ьногосистеми це

лоджiй)
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опаjlення е441 аl.Ll
( lant, f,Lrz2,/pt?"? яа4рл,,, )

Системи гарячого
водопостачаннrI

|о}, )

19 Системи холодного
водопостачаншI i
каналiзацii

ь
€*l-t

ЗаОd)с-Ц-С,О422l/,
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20 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

21 [итячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMiciT: а-- вlLаоZ.ё F+rt
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)

(оцiнка технiчяого стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
бу тупний перiод)
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