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загалыlого огJlяд жилого бУдин кУ,

ро,rl,ашова ного ]а afpccoIo:
(А баr-z-

(П.I.П. майстра)

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

од-504
(назва виконавця пос"r5,г)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у склалi: головного iнженера
Бородавко В.О., заступника начмьника О[-504 Власенко Т.О., iнженера l-T
категорii Гуменюк А.В.,

.] 9,ос.2п по 3a.og.2
(дата початку о .l п,l} ) (дата завершення гляду)

вела огляд жилого б},дl1llкч за адресою:п 42lf
,z-l 14 о а

lB ановила таке:
1. Житловий будинок, загапьна площа якого етанови.lь /3 3 оокв.м
кlлькlсть квартир - ш,гук
На прибулинковiй територii розмiщуються
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epe.,riK елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан я{и.iIого булинку та йоrо прибулинковоi т,ериторii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Nл 2оапо fu"rO.an

комiсiя перевiрила стан неогlих та огорffiжувальних
нструкчiй, зо нtшнl та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiллоry, BiKHa,

Bepl, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При uьому виявлено:
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Найменуванrrя елемента Висновок про технiчний стан
о елемента (кон бконс к t{ l l д tl tI кцl1 ди
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J Стiни Ь vago В,' u*-7 *,?cDrcf

Герметизованi стики t,*7a7.-*p74
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Покрiвля $ 2аар@'еи><-о е-.!21

.уЁOrоrrо*- 3Ь
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Водостоки

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Бапкони, лоджii, ганки
(огородження ба.тконiв i лоджiй) Ь уХэФ"zъкюл,7

qaa/-a

Смiттспроводи (к,тапани.
стовбури, шибери) €Ь"-аr* &ll|trt-l
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ф.rА-о
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ll Смiттезбiрнi камери
(водопровiд) ,t-,"lц*,Ь,-" ru*ra
BiKHa

Щверi .f
в aa2zf /.l/

xz,
Вхiлнi групи dr"t l от,4 r,,z,ь",,fl

Козирки вхiдних груп +ryrSу-""л rr,---*t
Електрообладнання ( rIIлrгова.
мережi, будинкове освir,лення ;

Ь 3аХr е о-Lъ,zОе2'/ епа41

Лiфти (машиннi rlриltituення,
дверi машинних гtримiruень)
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Пiдлога
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18 Системи центр€rльного
опalлення

l9 Системи гарячого
водопостачаннrI ,l,-,,7Лу-""* r"""**X

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii аh-,УrrУ-,** r.-**7

21 Прибулинкова територiя
(6лагоустрiй, асфальтове
покритгя)

!аЖlззг#fi}Z".*
22 Дитячi майданчики

(облалнання дитяtIих
майданчикiв)

висновки koilricii: €., ,(Q ёtа- e2!,ae1,1l4-?2,7
'?4<.L 1n

8 M4zi

(оцiнка технiчного сl,ану. висновок про t,отовнiсть до експлуатацii жилого
булинку, у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер Бородавко В.О.

t{лени KoMicii: заступttltк нача,lь Власенко Т.о.

iнженер I-i категорii Гуменюк А.В,

!ата огляду << З О >> оз 2022 р.
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