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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
Шепельського С.М,, заступника начаJIьника од-504 Власенко Т.О., iнженера
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(дата початку ог ядУ)
по Х3. о э.ý

(лата заверш я оглялу)

пр9вела огляд жилого булинку за адресою:
g)x.t пkа, ý,6
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l встанй ила таке:

l. Житловий будинок, загальна площа якого становить 7О1 3 0О кв.м
кlлькlсть квартир - q tэ штчк.
На прибулинковiй територii розмiщуються

(пере:I iK e:Ieп.teHTi в б;rагоустроtо)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоТт
Пiд час IIроведення огляду жилого булинку Np "? б по

ер_иторlt:
6r/,,

9l-/ с- комiсiя перевiрила стан несучих,u оrфоffiу***
онструкцiй, зо tшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,

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

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
(конструкцii) будинкуелемента

Примiтка
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15 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)
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16 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)
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Смiттспроводи (клапани,
стовбlри, шибери)
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Системи гарячого
водопостачання ёа
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20 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

of, *-, Эа-е,lсtz.lЙо
(х, п.оfulпr,t,lg q

t2)

z1

2| .Щитячi майданчики
(обладнанпя дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMicii: .э a/b,/Q e2ZЮ4ZZ-a-
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(очiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експ-,lуатацiТ жилого
булинку у наступний перiод)

голова koMicii: головний i од-5 епельський С.м

Члени KoMicii: застчпн

iнженер I атегорii -ОД-504

!ата огляду ( ,9J > оз 2021р,

нача.,] ьНйkа О.Щ-504 Власенко Т.о.
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