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

од-504
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися. комiсiя у складi: головного iнженера
Бородавко В.О., заступника нач&]ьника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера l -i
категорii Гуменюк А.В,,

з яf.о8 а!.L
(дЙ"-,Йd"--\")

tI() -о
дата завершення огляду( )

провела огляд жилого бy.llIlrKy за адресою:

l RстаtIови_п таке:
l. Житловий будинок, загальна площа якого становить /3о lD кв. м,
кlлькlсть квартир - 18/ штчк.
На прибудинковiй територii розмiщуються

(llepcjll cllleH,t,i в б,,tаt,tlустрою)

2. Технiчний стаfi жилоt,о булиllку r,a його ll рибули нковоТ тсриторiТ:
у N,: 6// по 4"ц_ц__
несчч и х та огороджувальних

Пiд час проведення огляд\, жилого булинк
комlсlя перевlриJIа стан

конструк и, зовЕlшнt та внутрlшнl стlltи, стики, покрlвлю, пlдлоry, BlKHa,

дверi, системи ЦО, ГВП. ХВП. канапiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивlti майданчики та llpl1-1eгjl\ територirо.
При цьому виявлено:

найменчвання елемента Висновок про технiчний стан
конс кцll б диIIк елемента KoI Ic кцii) динк

Фундаменти
*ч eаla4aJ

J ух"а'.",,,-7

ПримiткаJ\ъ

з/п

l

2 Фасади аilа41



з Стiни
ё 6-р*'"r-"".7 е2r|а*

4 Герметизованi сr,ики

5 Пiдлога
& a-4 c..z4

6 Покрiвля
е

7 Водостоки
{,о-l"ауо*ь r",-"-.-1

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi 1о*о tr",r-"ra

9 Балкони, лоджii, ганки
(огоро,lrкення ба.llконi в i ",rо.цхi 

jlj 
) ь 4,'"rl?? -*t е:>аа1

10 Смiттепроводи (клапани.
стовбури, шибери) "lLa- a*r-t е2д/'?п и е п*D

44ч'В 6-Вч,-,,4юЙt
ll Смiттезбiрнi камери

(водопровiд) ,atnЬ,

l2 BiKHa
d- е**аа.r C14{a4l

1з flBepi а? за4юа
tаи.l ,хо,_

'elbaoozlzzl q*
6 аD/r/

@/,1

14

l5

lб

17

Вхiднi групи

Козирки вхiдних груп

ЕлектрообладнаItня (цl.т,l.сlва

МеРежi. б.ч,,111цtlовс ocBi г,-tен ttrl 1

ЛiфтИ (маштиннi при м iu{ett li я,

t 6-р"а'"rь"-"17 e/,iaaJ

3, пае-r.,э7-r,а
дверl машиннIтх примlщень)

/*"r-t

+

г



l8 Системи центрапьного
опапення ё4ч..".* r"","*v

19 Системи гарячого
водопостачання C","/rS Х.r.," rr",.**7

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii е*"У,S** Р*7

21 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфа.rьтове
покриття) */ rп 11,k a-

22 .Щитячi майданчики
(облалнання дитячих
майланчикiв)

Висновки KoMicii:
о

Голова KoMicii: головний iнж Бородавко В.О.

Члени KoMicii: засryпник на Власенко Т.о.

iнженер I-T ка Eb.-Z Гуменюк А,В.

.Щата огляду << а а/ >> о9 2022 р.
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(очiнка технiчного стану. висновок про готовнiсть до експлуатачii жилого
булинку у насryпний перiод)
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