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КП <Керуюча 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., заступника нача_пьника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
1-i категорii Гуменюк А.В.,
з рс,0,9 Ao,1
1д"й *й;Ы8й"д' (лата завер ння огляд\,)е

провела огляд жилого булинку за адресою:

l встановила таке:

1. Житловий будинок, загапьна площа якого становить dol 9! кв. м,
кlлькlсть квартир штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються

Z.a2z, р.Uqz5 ацrе.|z-
(перелiк еле eHTiB благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибулинков
Пiд час проведення огляду жилого булинку Nq /' по
Озр},iОi комlсlя перевlрила стан несr{их та огороджуваJIьних

0lконсffукцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,
дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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Найменування елемента
(KoHcTpyKuii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuii) булинку

Примiтка
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Cl4aa.r'-опалення

d,Системи гарячого
водопостачанюl
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ёчСистеми холодного
водопостачання i
каналiзацii
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o|v a.|.l<z

Прибулинкова територlя
(благоустрiй, асфмьтове
покриття)
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ol*-f t",Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв
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Висновки KoMiciT: а,

оd*"а

ezz.<) есzр-а,ьз,t O2<Lp ,,.ez_rr.r-4.5
q.I/40 r,О о ,ll ?

(оцiнка технiчного стану, висновок про гото

булинку у насryпнии

Голова KoMicii: головний iнженер О,Щ-5

Члени KoMicii: заступник начzlJ,Iьника

iнженер I-i категорii О

Щата огляду << {О >> оЕ 2020 р.
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