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

од-504
(назва виконавця послуг)

Мr, цо нижче пiдписа.лися, комiсiя у склалi: головного iнженера
Шепельського С.М.,, заступника начаJIьника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
l -i категорii Гуменюк А.В.,
s /ц.оq. а1} |
,й;l;"й-rъБ{ы (,,la,|,a завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: 3а,' dал а25

l встановила таке:

l. Житловий булинок, загаJIьна площа якого становить /я85Э 
'Окв. 

м,
кiлькiсть квартир _ д/q штук.

с1)

(II елiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоiте итоpll:
Пiд час проведення

Зg' <lал оlаz7 к
огляду жилого булинку Np /О по
омlсlя перев!рила стан несучих та огороджувальних

.tJ
конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,

дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, канапiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю,
При цьому виявлено:

Ns
з/п

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuii ) булинку

Примiтка

l Фундаменти ь
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Фасади

Стiни

по /б.оц. я /h.

/о

На прибудинковiй територii розмiщуються
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1 Герметизованi стики
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5 Пiдлога Jo-,l^(o Р.,-"ч
6 Покрiвля l\/loVl

7 Водостоки .тп4 е_ал,/4х.,#о ,rd44

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi $*уs7
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9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження ба;rкон iB i

лолжiй)
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l0 Смiттепроводи (клаrlани.
стовбури, шибери) LжбРщffi-ч )

l1 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд) d"-vrЛу-* Рr,,,-./

11 В iKHa d;жffж;:ж"
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l4 Козирки вхiдних груп Й*Ц^Тх--r,"'l U r/r/zЮt/-",ltl
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)

Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)
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Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiшrень)

l7 Системи центрzrльного
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опалення

tO
l8 Системи гарячого

водопостачання

l9 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

d"*frZy* t--,-*7
20 Прибудинкова територiя

(благоустрiй, асфа,,rьтове
покриття)

21 Дитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)
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Висновки KoMicii: € n-Zbu Jla- azzЮezzJ14

л,
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(ouiHKa технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацiТ жилого
булинку у насryпний перiод)

голова koMicii: головний i епельський С.м

Члени KoMicii: засryпник н Власенко Т.о,

iнженер I-i Гуменюк А.В.
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