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загального огляду жилого будинку,

розташ
2а-у. xzl

ованого за адресою:
dу/

(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Ки€ва),

од-504
(назва виконавця послуг)

Мr, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Боролавко В.О., застl.пника начапьника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера l -i
категорii Гуменюк А.В.,
з 2ц,|о.2tL по а' /о..2аА
(дчrчпЙЙФ6-rдy;

провела огляд жилого бу
2

ку за адресою:

1лата завёршЙн/огляду1

П/"a-rzZ.lc-z-z

l встановила таке:
1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 1з l39 "2о кв.м,
кlлькlсть квартир - sЦ штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан )fiилого булинку та його прибудинковоТ територii:
Пiд час проведеЕня огляду жилого булинку Nэ _ по

комlсlя перевlрила стан несrlих та огороджувальних
конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,
дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При uboMy виявлено:

м
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Найменуванrrя елемента
конс кцll динб

Висновок про технiчний стан
елемента кон ll дио
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(огородження балконiв i .,lоджiй)
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стовбури, шибери)
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Смiттезбiрнi камери
(водопровi,п)

BiKHa12
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'n ar'

4.Щверi13
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d, о"r7."бу ю4,t,ь Р2,/D42,</
Козирки вхiдних груп

Вхiлнi групи

l5

ааф er{cz|,/-lе/t*,tЕлектрообладнанч (rцитова,

мережi, будинкове освiт,rення)
16

3 ,zae:zPFo,1ёу а.ЦО<2Т,lО
e,|z/

Лiфти (машиннi примttltення,

дверi машивних примiшень)
|,7
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l8 Системи центрмьного
опалення vLryaр*,,*

l9 Системи гарячого
водопостачання dа,{ауп"а r-rrrr"a

20 системи холодного
водопостачання i каналiзацii d",Уаgr* l*-t

21 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфа,тьтове
покриття)

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMicii: а-
7а

Боролавко В.О.

Члени KoMicii: заступник нача.]tьн Власенко Т.о.

iнженер I-i катего Гуменюк А.В.

,Щата огляду << &6 >> /о 2022 р.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у настlтlний перiо,ч)

Голова KoMicii: головний iнженер
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