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КП кКеруюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Киева),
од-504

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
IIIепельського с.м,, заступника начаJIьника од-504 власенко т.о., iнженера

1-i категорii Гуменюк А.В.,
l /о.оэ-аlь_ по //.оэ..l
(д"r",r".r"r"у ог,Цяду) (дата завершення огляду

вела
|LltI

огляд жилого булинку за адресою: {lt LL
,4

я-D
l встан ила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить
кlлькlсть квартир - /ро штук.
На прибулинковiй територl1 розмl

сrю OZ?a_zzl a4z2z
(п iK елементiв благоустрою)

2. ТехнiчниЙ стан ,килого булинку та його прпбудинковоi те иторii:
пi час ведення огляду жилого булинку Ns l' по

ll комiсlя перевlрила стан несr{их та огоро аJIьних

онструкцlи, з внlш Hi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,

дверi, системи I]O, ГВП, ХВП, кана-,riзачii, лiф
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

ти, електрообладнання, дитячi,

ПримiткаВисновок про технiчний стан
елемента ( конструкцii ) будинку

]ф
з/п

найменчвання елемента
конс кцii) б Jин
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Pt lzQ l l/,
4 Герметизованi стики

{nl;9м
,Zо
.{/) 22{4

/?2z?lD71 /

5 Пiдлога
ё а

6 Покрiвля ё ?а-8?е
е4па4/

,7 Водостоки qf, оr,, /Lйиф,оь
! V /а+zlЛtl ol

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi ф a"p€iff*?,

/ )t2zl-plz,>lt .!,12 п 2о/9 ) )
9 Балкони, лоджii, ганки

(огородження балконiв i
лолжiй)

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

d а-r9;*Ь4
а а.ррЧ фпYч 

^atta.ll,1' (ъфч, м ao.tllp/
11 Смiтгезбiрнi камери

(водопровiд)
О ",,r' * ээz< 

/ulzzo 
lca*|

11 BiKHa J а а*её цль *аrrrr/ l
u,t i"z} ( 1п"сцi ка лоrбр/

|2 Щверi гtо ч,hzб u.-, э, clzzzl' lz/l -l/- у ц,6uкэ64УаФz/ xcl _ )la-c7
e"zz, J"lп <, З )l' Рцzz l clz

lJ Вхiднi групи
/,o,,,Y5g* ,Lb fLaееюlч

l4 Козирки вхiдних груп
},-р( ю }"{Ь

l5 ЕлектрообладнаннJl
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

dб ,ez.blcoezz{

Pzl?Q.ol)

lб Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень) d,7ror4-oe"n" В 

.

лсiеtю7п+tzоеz7
17 Системи центрального ,rfon, lu8ц- rоо /,ъ,rеzэz l,.cl



опалення

l8 Системи гарячого
водопостачання

19 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

J'*'Prl'7l#-,-2c1,<7

20 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

о/*,7,/,5ч. Р:*"*7
cz/ юr/ut 2)/2,14l

21 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

d /,'ь-7 аZЬоtЮ
al?a.o{)а? ".r{

Висновки KoMiciT: ell KJ l,/ )п

(оцiнка технi.тного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацiт жилого
булинку у наступний перiод)

голова koпricii: го,цовний i епельський С.м

Члени KoMicii: засryпник Власенко Т.о.-50

iнженер I-i

,Щата огляду << ,/ / >> оз 2021р

Гуменюк А.В.J-"-


