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КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,
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зо7 я2

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Бородавко В.О., заступника начаJIьника О!-504 Власенко Т.О., iнженера 1-i
категорii Гуменюк А.В.,

) )

i ч6rч"оБйлаiй"r-
1. ЖитловиЙ будинок, загальна площа якого становить бР
кiлькiсть квартир - s/6 штук.
На прибулинковiй територii розмiщчються

9о кв. м

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територiТ:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Nt &г по

в комlсlя перевlрила стан несучих та огороджувальЕих
к струкчiй, з 1шIl1 та внутрlшнl стiни, стики, покрiвлю, пlдлогу, вlкна,
дверl, системи цо , гвп, хвп, кана.,riзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю
При цьому виявлено:

Найменування елеN,lеIlта
конс кцiт) б JI1IlK

Фундаменти Ь 5оrую&'"rп-ч *,"а)

л!
зlп

Висновок про технiчний стан
елемента (конс динкцi I о

Примiтка

1

2 Фасади
& ба.р, а'Ыь"r-,rr7 е,-а&.ц.l



J Стiни е 61О&'",ь"а-,7 
aplaTr

Герметизованi стикrt4

5 Пiдлога

6 Покрiвля

7 Водостоки

Сходовi клiтки, cxo,L(<lBi

маршi

Балкони, лоджii, ганки
(огоролження бапконiв i лоджir1)

Смiттепроволи ( K]lal Iit}l lt.

стовбl,ри, шибери )

8

9

l0 &la_ "rar.Zl еldппе ф,О ^

ffii ааВrr! "6 ,

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

J""У"l6.,1оь ra2le24/

|2 BiKHa

Щверilз

l4 Вхiднi групи

Козирки вхiдних груп

oto".7'axrr,,ra

l5

lб Електрообrrаднан ня ( t l t ll това.
мережi. булинкове octrir,:teH н я )

ё баУо&'.rь,"о 
e,"t о2аа,4/

Лiфти (машиннi trриллitttення,

дверi машинних примirчень)
lorrrr" € пОLепаFоl -
/.Q/*4-цlJ

l7



l8 Системи центрaL,Iьного А ааи &'"lb..zl rr,gl
Yt-'7*rroon, 9опалення

с,|4аэа

.?o2ol.

Системи гарячого d +аqЮ &'.zb"zo e4ll/!. eч,1a,azl-

Ь'/rrоо,-, € Ьlэч,водопостачаннJI
l9

20 системи холодноr,о
водопостачання i каналiзацii

ё яа,qо&'"4аА,//9!, e.lel../f'

-/;, op,r.n,-, dРРа,
Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

2\

Дитячi майданчики
(облалнання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMicii: oZ6rz| .-3а- uлр al-C9oz*z
6

,aеtю
,r-t 2.6-

в ф\ ,<?2

(оцiнка технiчного с,],ану, висIIовок прtl гtrтовнiсть до експлуатацiI жилого
булинку v наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iHrKeHep Бородавко В.О.

Члени KoMicii: заступниt< нача.l ь

iнженер l-i категорi Гуменюк А.В.
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