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1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить
кiлькiсть квартир - штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються

]il гально
за адре

-о-------?-

(П.I.П. майстра)

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

оД-50,1
(назва виконавця послуI,)

Мr, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Боролавко В.О., заступника начЕLпьника О!-504 Власенко Т.О., iнженера 1-i
категорii Гуменюк А.В.,
з оз./о.2 по оЧ /о.9Др
(дата початкry гляду) 1латазавершення-огляду;

кв м,

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жиJlого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку }l! _ по

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних
конструкuiй, зовнiшнi та BHyTpiiuHi стiни, стики, покрiвлю, пiллоry, BiKHa,
дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виlIвлено:

JФ
з/п

Найменування елеN,Iента
(конструкцii ) булинку

Висновок про технiчний стан
елеNlента конс кцll

Примiтка

1 Фундаменти

1 Фасади

Й з 
аУ €; "ь 

)Фа/|// етпа'|1

будинкч



J Стiни
d v"xrё.""no"n сйа.&.

4 Герметизованi стики
Jo.,,7a6-",rb

5 Пiдлога *r*"ч
6 Покрiвля йа aloa е/Ь42 e14ld е4",а41

rl!ц/юlс-+/l 
б ЯЮаО7,,

7 Водостоки

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi J rrУйц, dь l4!д,еlt_",.!

9 Балкони, лоджii, ганки
(огоролження балконiв i лолжiй) Ь 3ауа;"rьrrч "-л*

10 Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

ýLloп а-?ц.l е-ll,ц'?й п е tP,
Фо?,4 ffr* ё tplbf

l1 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

12 BiKHa

Ф rrр
Эа,lz+) х а--

аlь"ю
&)n^au

"Зl| e,aal a,lll
бU Mr+p

lз
'Щверi #""уау"о"* 7alti.lu

14 Вхiлнi групи

15 Козирки вхiдних груп Ь Уулh,"rь.,-еJt 
еаал1

16 Електрообладнання (шtитова.

мережi, булинкове освiтлення) d 3уаrr"",еа 
efla,l/,l

l7 Лiфти (машиннi примiшrення,

дверi машинних примiщень) "*уоуr*.,о 
б rrn*rиЬrЧ rLe-:rarфJ

h4-

Ь 3аюрё ",ьr- alfl! е-"ха44)

J-,Ya,6"o* pМЧ



Системи центрального
оп€Lпення dо-t7.а$gц2-а Р*-"-х

19 Системи гарячого
водопостачання J"-7-б4о*

20 Системи холодного
водопостачання i кана.ltiзаttii J"Ру*,"* /r","*-7

21 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

dg
уь.

Ои(ёлоl

€яэ,lэt',а

Дитячi майданчики
(обладнанвя дитячих
майданчикiв)

Ь tа"Ь*-*ч e,?a",z,|

Висповки KoMiciT: Ja h а-. N2tO

(оцiнка технiчного стан},. висновок про готовнiсть до експлуатацiТ жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер О Бородавко В.О

члени koMicii: застчпник нача-пьника власенко Т,о

iнженер I-[ категорii О Гr.менюк А.В.
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