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

оД-50,1
(назва виконавця послl,г)

М", що нижче пiдписаrися, комiсiя у складi: головного iнженера
Бородавко В.О., заступника начальника О!-504 Власенко Т.О., iнженера l-i
категорii Гуменюк А.В.,

(дата по.tат оI.Iя,t}) (дата завершен огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: h

l встановила таке:

кв. м,
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Пiд ч
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конструкцiй, зовн

,пц €оцl)
(п релiк елементiв благоустр

чний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
ас проведення огляду жилого булинку N9 ,rЗ а rc пhюецl,лсrтхц

комiс iя перевiрила стан несучих,u о.оdоi*БЙrБ
i та внутрiшнi стiни, стики,, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,

дверl , системи ЦО, ГВП. ХВП, каналiзачii. лiфти, електрообладнання, дитя.ti.
спортивнi майданчики та прилеглу територiю,
При цьому виявлено:

Ns
з/п

Найменування елемента
конс укцii) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчii) будинку

Примiтка

l Фундаменти А 2
dф,-*ч er7leL44

2 Фасади
d> аw&'/ь"r*цI e/41az4

з Я|l /о. ,1,Д.ь по 2€. /D,22ь

/

l. Житловий будинок, загальна площа якого становить
кiлькiсть квартир - ЮРб штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються

/PBJP;P



J Стiни
d аафrь"алt e,??"a4z1

4 Герметизованi стики
Ь*ра

/4,Оlп4
5 Пiдлога

J--.V*;V е /ц,./1ю Ё-,>"<.,/-

6 Покрiвля

d v-x-& oelcz4]

7 Водостоки

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження бапконiв i лоджiй) J r.P'-""*.1 errta-l<,l

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

.йruп
а28)8

о-rа/ еdi,уrtтlеп7Lю

з.еr"* 4 аD'4рУ

ll Смiттезбiрнi камери
(водопровiд) -'Pr**

12 BiKHa
Ь у-rРо 

t" а",оо*,7 €Ttai
$a.z/)a- b'zprz б "?э/Z?

13 ffBepi d frф e|41ol4z1

14 Вхiднi групи
-/ooryxc",to /-r."-аь

15 Козирки вхiдних груп

t"r'r*
Електрообладнання ( щитова.
мережi, будинкове освiтлення) "щ

Е

Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiцень) "ry-а па

*а

16

17



l8 Системи центрaшьного
опzUIення

6 чЦЭ е'"lЬ-Юj еr,?q-,<.|

JЙ Prr*rot бЙ,l-,zе4rч
19 Системи гарячого

водопостачання а%Dф
@44а4,.

п-Jo/Psot
20 Системи холодного

водопостачання i каналiзацii

Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфмьтове
покриття)

zl,ёdосry е,>rа2,'

з по7ч--ао/€|f
21 А t

22 .Щитячi майданчики
(облалнання дитячих
майданчикiв)

а,

Висновки KoMicii: е/Ь'lл а- ец.а.2lИ'2 оеалеZ-6
23а-

(очiЕка технlчного сl,ану. висновок про готовнiсть до експлуатацiТ жилого
булинку ,v наступний перiод)

голова koMicii: головний iнжен

Члени KoMicii: заступник нача,r ка О{-504

iнженер I-i кате го од-504

,Щата огляду << ЯГ >> 2022 р.

власенко Т.о

Гуменюк А.В.
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од-504 Бородавко В.О.


