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розташованого за адресою:
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КП кКеруюча компанiя з обслуговування
житлового фонду оболонського району м. Киева>>,

од-504
(назва виконавця послуг)

IvIи, що нижче пiдписалися, комlсlя у складl: головного 1нженера

Шепельського с.м., заступника нач€шьника од-504 Власенко т.о., iнженера

1-i категорii Гуменюк А.В.,
по /7. р/7.

(дата поча, ) (дата огляду)

д
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провела огляд жилого булинку за адресою
а

l встан таке

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
динку Ns Х,,Ч поПiдчас проведення огляду жилого бу

0п,l"Ы' (, dфlrс-_комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних

@iтaвнyтpiшнiстiни'сTики'пoкpiвлю,пiдлory,вiкнa,
д"ерi, сrстеми цо, гвП, хвп, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

ПримiткаВисновок про технiчний стан
елемента (no".rpупцii) будrrпу
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2 Фасади

аZЬ44-ОСтiниJ

1. Житловий булинок, загаJIъна площа якого становить /аэ/ 9О кв. м,

кiлькiстьквартир- О5 штук.
На прибудинковiй територiТ розмiщуються
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апUr,ц,

d
fu4hry,Ф"ц*сх,"-r

4 Герметизованi стики
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ful

5 Пiдлога

оt,и.f,лЦ р
L-.Покрiвля6

р,ry?,ц7 Водостоки

,/8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

-rВ; *аа}Ь т,{-о9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i

лоджlи

ь ярар/
10 Смiттепроводи (клапани,

стовбури, шибери)

,/,al рrиЬСмiттезбiрнi камери
во

11

Т6*р"ё
&ryzoOtol

BiKHa11
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Щверi12

ч

dе"пl.,дr+е
в t rr-;U"n ,n

Й-rРtrбl-rr}э
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Вхiднi групи13

'r/},.-"7rrЯч}о,т74Ь14 Козирки вхiдних груп

ё
а,4
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оl-Ь-тlю15 Електрообладнання
(щиr,ова, мережi, булинкове
освiтлення)

11
Jyaua,,,7o,,t,|,
lLае-rюР|dL }(ю

.ь16 Лiфти (маrrlиннi примiшення,
дверi машинних примiщень)

Систепци го17

r*rr**"

"йts*
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опалення errla-*tl

18 Системи гарячого
водопостачання €--жа-,-zь-'ю',*7

19 Системи холодного
водопостачання i

каналiзацii

{- ыьrrю*?
a2L4

20 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

21 Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMicii:
ь

U/о- ez/44|!4-zz/
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(оцiнка технlчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацiт жилого
булинку у наступний перiол)

Члени KoMicii: заступник нач€L,Iьника

iнженер I-i категорii

Щата огляду << // )) О9 2021 р

Бородавко В.О

власенко Т.о

Гуменюк А.В.5tr
э0,

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-504


