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КП <<Керуюча компанiя з бсrтуговування
житлового фон.ry Оболонського райоЕу м. Киевоl,
од-504

(вазва вшовавця пооrуг)

Ми, що нrпсче пiдrшсалися, комiсiя у скrrадi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника Еач€IJъника ОД-504 Власецко Т.О., iнженера
l-i катеюрii Грлеtпок А.В.,

" 2.t, /О fuc) по ,2t. /о
(лата п огляry) (дата завершеннJI огляду

l встановиJIа таке:

l. Жrrгловлй будинок, загauьна
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KlJIьKlcTb квартир -
На прибудинковiй твриторii розйuцпоться
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ПршriткаВцсновок про технiчний стан
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првела огляд жrtлого будшпсу за адресою:

2. Техпiчппй сташ,rшлого булпшку та його прибудинковоi територii:
Пiд час цроведеЕIuI огляд/ жилого булшrку Ns ,!,3а по iz/ц2с it

Е'Эutзсtltlзl:sz_комiсiя перевiрила стан нес)лих та огороджуваJIьних
-------------:=-
конструщiй, зовнlцIнl та вЕу,тршцl1 стlни, стики, поцрlвJIю, пцлоry, вlкЕа,

дв€рi, систеш{ ЦО, ГВItr ХВП, каналiзацi'ь лiфти, елекгрообладЕання, дитячi,
спорпrвнi майцанчrцсrr та прилегJrу територirо.
При щому вшIвJIеЕо:
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4 Герметизованi стию.t
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8 Сходовi KTtiTtФt, сходовi
маршi

9 Ба.rrкони, лоджii, гацки
(огордкешIя баlпtовiв i
лодrсй

10 Смiттегтровод,r (мапави,
сговбури, шrбери)

ll Смiтгезбiрнi к€lмери
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12 Дepi
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Системи гаряЕIого
водопостачдIIUI
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19 Системи холодного
водопостачанrrя i
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20 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфаьтове
покрrгггя)
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(очiнка технi.пrого стаЕу, висновок пр готовнiсть до експлуатацii жилого
бу.шанку у наступний перiод)

Голова Koмicii: головЕий iнженер О,Щ-5 епельський С.м

IIлени KoMicii: засryпник начмьника О.Щ- 04 Власенко Т.о.оБс
]льъ
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iнженер I-i категорii О.Щ-5
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