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20 Прибулинкова територiя
(благоусr,рiй, асфапьтове
покриття)

z<s_

2| .Щитячi майданчики
(обладнання дитяt{их

майданчикiв)

Висновки KoMicii: - -j.t azZ4azz
н 2

)

ёz'
,LO

(ouiHKa технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер О шепельський С.м

Члени KoMiciT: заступник начальни oд_504 Rласенко Т.о.

iнженер I-i категорii -504

!ата огляду << С 9 >> c,U 2020 р.

Гчменюк А.В.
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9 Балкони, лоджii, ганки
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lб Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)
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17 Системи центрального 1l
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l5 Електрообладнання
(щитова. мережi. булинкове
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за гальн
розт,ашованого за адр

ого огляду жилого булцнку,
есою: бш .Зр, 5furbr.;rzi 2 сt-

./ V

е,//сzб оо я t
(П.I.П. майстра)

КП кКеруюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,
од_504

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступЕика начЕuIьника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
l-i категорii Гуменюк А.В.,
1 О8 ,OV.rOl по oq О? a,Orl
1,raTa по"Йфоfi"ц9 фii,,БфйБr-r" о.r"лу)

2'Jal ,zi z-a-г
провела огляд жилого будинку за адресою:

l встанови.[а таке:

l. Житловий булин
кiлькiсть квартир -

ок, зага.J.Iьна

,{
площа якого становить бо 9N 9о кв, м,------------7-
штук.

На прибl линковiй територii розпriщчrоться

(перелiк елеменr,iв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоТ територii:
Пiд час FроведQдня огляду жилого булинку МЯ -at- по

-1d' Осй СУ atz комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувirльних
поп.rрупчiЙ,-Г*irлпi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,

дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзаuii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спорти BHi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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