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

Qд_504
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
IТ[епельського С.М., заступника нач€Lпьника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
1-Т категорii Гуменюк А.В.,
з 1зоQЯ/ь по /{о9Я/ь

загального ог
розташованого за адресою:

l встановила таке:

жилого булинку,

)(да,та завершення огляду

провела огляд жилого булинку за адресою: в"fu оаеhтсq-.ЯЮ
4 аа/ 7

1. Житловий булин
кiлькiсть квартир -

ок, загаJIьна

;/6
площа якого становить
штVк.

э кв. м,

На прибудинковiй територiТ розмiшуються

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Техшiчний стан жилого бупинку та його прибулинковоi те piT:

Пiд час
сао Ьх-) ,u комlсlя перевlрила стан несучих та огороджувальних
коlсlрукцi й, зовнiшнi та BHyTpilпHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,
ДвеРi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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Найменування елемента
(конструкцii) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) булинку

Примiтка

1 ФУндаменти ?(; "еь-,сю**td 4
UlOL,lп а4 cl

2 Фасади q rр€,'*ё*-*ffОпа."u
з Стiни ф а}е"{ЮzzсчLclQpa

о о/



(.пa.-a(-l

a)ёаа4z-Lfu-J"р/4 Герметизованi стики

р
?de P*-""lс)}

Пiдлога5

6 Покрiвля

i"",P{ 76) rrOb7 Водостоки

1тэ.LЬ&о )/1
Сходовi клiтки, сходовi
маршi

8

с ат
С *Ь*,""-1

€;rzQ-лl
Балкони, лоджii, ганки
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Смiттепроводи (клапани,

стовбури, шибери)
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Ydо }?"ои11 Смiттезбiрнi камери
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15 Електрообладнання
(щитова, мережi, булинкове
освiтлення)
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16 Лiфти (машиннi примiщення,

дверi машинних примiщень)
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оп€L,Iення аои aru

18 Системи гарячого
водопостачання
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19 СлIстеми холодного
водопостачання i

каналiзацii
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20 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

; аry, ё u*r*-,/
е4"1 ьU

2\ Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майланчикiв)
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(очiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацiТ жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-

Члени KoMicii: заступник нача-IIьника ОЩ-

iнженер I-i категорii Оl-
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