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(П.LП. майстра)

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 начальника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
1-i категорii Гуменюк А.В.,

по {. о з.l,/
(дат,а початку ог яду) (дата завершення огляду )

провела огляд жилого булинку за адресою: 6r*r. Оаеrчоrе- 6
.J

l встановила таке:

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить P92l Ч3 кв.м
кiлькiсть квартир - lal штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються

I

a4uL|{-
(п eHTiB благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоl риторll:
lд час роведення огляду жилого булинку Nч р IIо

комlсlя перевlрила стан несучих та огороджуваJIьних
i та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,кон укцiй, зовнiшн
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Найменування елемента
(конструкцii) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкuiТ) булинку

Примiтка
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дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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4 Герметизованi стики

5 Пiдлога
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lt",,"7оrSу * r-r-,,"76 Покрiвля

,7 Водостоки d,e",/"e*Y,o *
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8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Ь аffb*9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лолжiй)

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)
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l1 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)
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l5 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)
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16 Лiфти (машиннi примiщення,

дверi машинних примiщень)
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l8 Системи гарячого
водопостачання
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l9 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii
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20 Прибу,чинкова територiя

(благоустрiй, асфа,rьтове
покриття)
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21 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
маиданчикlв
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Висновки KoMicii: а-

е4
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(оцiнка TexHi чного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацiТ жилого
булинку у настl,п ний перiол)

Голова KoMiciT: головни

Члени KoMicii: засryп -504

lнжен -504

.Щата огляду << ),Г >> Оа 2021р.
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