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

(назва виконавця пос,rуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
II19ц9л595к6lо С.М., заступника начальника оД-504 Власенко Т.о., iнженера
1-i категорii Гуменюк А.В.,
з оз.&,/ по О3.ОЗ .Z/h
(дата поча,|,ку оглядY (дата завершенrlя огляду))

провела огляд жилого булинку за адресою|
,4

а

1 встановила таке:

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить кв. м,
кlлькlсть квартир штчк.
На прибулинковiй територii розмiщуються

c?ll-Tyttлzlzй )11 а, e)Lo}Lтrrll /rzzzzz ez/az:?az yzz)2/

_ х,/ц
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2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоТт
проведення огляду жилого булинку Np y'6-Q ло

ериторll:
цar'/Пiд час

,4 комlсlя перевlрила стан несучих та огороджуваJIьних
к нструкцiй, зо iшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,

дверi, системи ЩО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю,
При цьому виявлено:
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Висновок про технiчний стан
еJIемента (KoHcTpyKuiT1 будинку
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C,lпo-'zl

,, /оьб,r./ Plrbb
еLJбоlо l*rrn

о
ёа

4 Герметизованi стики

,,/,ln7e Р.,*""7О/
5 Пiдлога

6 Покрiвля

7J"-,Pv ю ,м 
fz',tлlэ 

l""a7 Водостоки

l/
l

t,о,,,fu*v ю ?,.ь rJ/zё,|
Сходовi клiтки, сходовi
маршi

lL,ld аrrРе el4Hallt_/ cy'a9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)
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еод,,оf
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10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Jо,",/*бg е /<zzuozrza|
11 Смiттезбiрнi камери

(водопровiд)
BiKHa11

.Щверi

Вхiднi групи13

о/, o,,fБxbo,.b y'uzze l,l,"+f14 Козирки вхiдних груп

d ,д4lВ",,еь1/,l2,u/
V V dllл1,эЦ

15 ЕлектрообладнаннrI
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

|1
lб Лiфти (машиннi примiщення,

дверi машинних примiщень)

tjгс,rt/uБ*r= }L.|,7 Системи центального
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опалення

18 Системи гарячого
водопостачання А"F/" /utj/D/z"4f

l9 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

d*'/rtv. р,-"1
20 Прибудинкова територiя

(благоустрiй, асфа,тьтове
покриття) *;,j:r*,oL64oezzf

2| !,итячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)
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(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

голова koMicii: головний i епельський С.м

члени koMicii: застчпник начqлы{иц L- Власенко Т.о

Гчменюк А.В.
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.Щата огляду << Оa >> о1 2021р.
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