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розташованого за адресою: -а-
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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
тIIепельського с.м., заступника начаJIьника од-504 власенко т.о., iнженера

з по /+.оз.4
(дата початкч ог"тядy ) (

провела огляд жилого будинку за адресою:
3 +4-

l встановила таке:

1. Житловий будинок, загшIьна площа якого становить Ц9о кв. м,

кlлькlсть квартир - r4J штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються

е|ю YrLa.С е22
(перелiк елементiв бл строю)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку J\Ъ .j ,У Q по

rlO омiсiя перевiрила стан несучих та огоро вальн их

конструкцlи, зовнI i та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,

дверl, ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнаЕня, дитячi,системи
спортивнi майданчики та прилеглу територlю.
При цьому виявлено:

ll?:

ПримiткаВисновок про технiчний стан
елемента (констру кцii) будинку
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4 Герметизованi стики фв.rЦl|У-rо"rt"
' v рu-lю лtrtLч

5 Пiдлога #*lЛу, р*ч
6 Покрiвля d аryяж."^1
7 Водостоки J
8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi

9 Бапкони, лоджii, ганки
(огородження ба,тконiв i
лоджiй)

l0 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

1l Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

11 BiKHa

12 !Bepi

lз Вхiднi групи

14 Козирки вхiдних груп

l5 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

16 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

17 Системи центрмьного



опалення (ьиQzсl
/?

18 Системи гарячого
водопостачання
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4.0l( па.,t
19 Системи холодного

водопостачання i
каналiзацii

20 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфа.лrьтове
покриття)
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2| ,,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв

Висновки KoMicii: 5 /а.
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(оцlнка технlчного стану, висновок про готовнiсть до ексгtлуатацii жилого
бу:инк1 у насryпний перiол.1

Голова KoMicii: голов

Члени KoMicii: зас к наЧаJIЬника -504

д-504 йr*-

04 епельський С.м

Власенко Т.о.

Гуменюк А.В.iHжeHeir

!ата огляду << l l >> оз 2021р.

|1 arl

"л-*"7

/:

|а Р^иан

]-.\
.с ,\

5с4


