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

од-504
(назва виконавця послуI,)

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

з о/.о о по .о
(,IaTa tIсlч:1,1 к1, гляд},) (дата завершенн оглялу)

провела огляд жилого булинку за адресою:
/,х,

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Np /& по 3g.r.".р'

Оу4а П комiсiя Ilсревiрила .ruп'п..r,"* * оrЙЙБ;о"^
кон"сфукuiй, зовнiшнi га BH.il рiшlli cr iни. стики. покрiвлю, пiллоry, BiKHa.

l вст овила таке:
1. Житловий будинок, загальна ллоща якого становить ,/3ОЭ€ кв. м,
кiлькiсть квартир - ;/6 I II,г\,к.

На прибулинковiй територii розiчriшуються
.zzL' e/Za/' a-|z-ezerC

( llepc" riK емен,гiв б;rагоустрою)

дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, кана".riзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та при-lегJIу територiю.
При цьому виявлено:
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Примiтка

l Ь 2а,gю &'.a.r-eLff оr4 a-z,Фундаменти

i)кок сI] б l1ц д т)l .n"nnt-
It нс lJ() ко тв хн ]lчн сIl tIтапро

с ll а,г к Ilо с к о l1 нц( д

Найменування елемента

2 Фасади
lra ра,rа,^*fr *.azJ
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з Стiни Ь у.Ую&'.rЬr*-1 е,"па12.t

4

"/,*,7.rS1"-"-.
5 Пiдлога

6 Покрiвля ё
&

&'"-zь,zэ"z,7
,z-c* 4О//У.

1 Водостоки

Сходовi клiтки, сходовi
маршi J4**l**-./8

9 Бапкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i лолжiй)

,<оаrlЬ
€цl |zrlzlf

10 Смiттспроводи (к:lаlrани.

стовбури, шибери)
e224,1r"? 77?eп4D,

^J -tr
G4?'З 5чВ7u, В

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiл)

dr-l-ах-,"Ь r"rr*Ч
|2 BiKHa Ь sа,аю &'-lъrlаrlrц eaa,/z,.

3"L':. Фпдо в 0лэtбр

13 .Щверi ф"-rrrr."ь aaz/2r'xl/

14 Вхiднi групи Jrфyr,,"* l,*,*'/
15 Козирки вхiдних груп

Оl.<.Ь

lб Електрообладнання ( tчитова-

мережi, будинкове освir,.-tення )

17

??е e"rLcl4l

Лiфти (машиннi примiшення,

дверi машинних примitttень)

lrrl Urr*l* Ь !а/dф
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Герметизованi стики
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18 Системи центрального
опaшення t' "*1,"Sv*-,*

19 Системи гарячого
водопостачання })<-(/lobcr\t,o1,1b

20 Системи холодного
водопостачання i канагIiзацii J-.РSуо* F*.-a

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа,rьтове
покриття)

Crta4/'
,?? 

'rr|s 
_

-с.о 1/
в

22 !итячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMicii:

'цщ'ё

й /"zсаБеоr"tаz.,с
a.?,<,'"Lb"o*t

4
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ere"a

(ouiHKa TexHi чного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

голова koMicii: головний iнжене -504

Члени KoMicii: засryпник нача-rIь ик

iнженер I-i категорi ол-501

.Щата огляду << ОУ >> о9 2022 р.
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ородавко В.О.

Власенко Т.о.

Гуменюк А.В.

\
он

1,

_\


