
лкI
загального огляду жплого булиНку,

розташованого за адресою: Iвашкевича, 5

1lIевченко о.Ю.

КП <Керуточа компанiя з обслуговування житлового

фонду Оболонського району м. Киевоr,
д iльниця-50б

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М,
iнженера l-i категорii Сопрунець В.П., майстра тех/дiльницi Ns4 Шевченко
о.ю.

з 03.09. 2020р. по 04.04.2020

(дата початку оглялу) (дата завершепня огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вчл. Iвашкевичаа. 5 i встановила
таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 18144,8 кв. м,
кiлькiсть квартир - 248 штук.

2. Технiчний стан жплого булппку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведенЕrI огJIяду жилого булинку Ns 5 на вул. Iвашкевича,

комiсiя перевiрила стан нес)п{их та огороджув€UIьних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни,, стики,, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи IlO, гвп
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики
прилеглу територlю.
При цьому виявлено:
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Впсновкп KoMicii: технiчЕий стан житлового будинку на вул, Iвашкевича,5

- задовiльний. Житловий булинок придатний до експлуатацii в ociHHbo-

зимовий перiод2020-202l року.
(очiнка техпiчного стану, висновок про готовнiсть до

булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер дiльниця-506 Сахно С.М

Члени KoMicii: iнженер 1-Т категорii Сопрунечь В.П.

експлуатацii жилого

Майстер те></дiльницi Ns4

.Щата огляду ((_ ) 2020 р

Шевченко о.Ю.
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