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

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписапися, комiсiя у складi: головного iнженера
IIIепельського С.М., заступника начаJ.Iьника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
1-i категорii Гуменюк А.В.,
з fuч,оз.я/
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провела огляд жилого булинку за адресою:
п а Х ,<.,l

1 встан вила таке:

l, Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 6.{ 96 бо кв. м,
кlлькlсть квартир штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi те иторп:
Пiд уас проведе

сlцы б Фа"h
ння огляду жилого булинку Ng "l2, по
d- комiсiя перевlрила стан несучих та огороджуваJIьних

кбп"iЫйЦiоГilпrl та внутрlшнl стlни, стики, покрlвлю, пlдлоry, BlKHa,
дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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зlп
Найменування елемента
(конструкчii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчii) будинку

Примiтка
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9 Ба.,rкони, лоджii, ганки
(огородження ба.rконiв i
лоджiй)

'Тс-t,Ц , Б aolпо,с2,
/' 2а4е//

{r",n ю.rаЦэ

10 Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)
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11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)
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11 BiKHa
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1з Вхiднi групи
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15 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiт.пення) *тlr3ж**l"*ч
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16 Лiфти (машиннi примiшtення,
дверi машинних примiщень)
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l8 Системи гарячого
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20 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфа.пьтове
покритгя)

ato,u hзЬqе
zaerJ"rnb )telt
L?a уи.{р 2.

с) еве
z/,ц ьц/

21 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)
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Висновки KoMicii:
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(оцiнка технiчвого стану. висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у насryпний перiод)

Голова KoMicii: го.,lов епельський С.м

Члени KoMicii: засту 504 Власенко Т,о.

lнжен 504 Грленюк А.В.

.Щата огляду << Яr-> r-\ 2 2021р.


