лкт

/jOL/

загального огляду жилого булинку,
розташоваlIого за адресою: Вишгородська, З4l1
(Шевченко О.Ю.)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування житлового

фонду Оболонського району м. Кисва>,
lлыtи я-506
(rIазва виконавця послуг )

Ми. шо нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера_Сахно
С.М, iнженера l-T категорii Сопрунечь-В.М., майстра тех. дiльницl Л94
Шевченко о-.Ю.
по 08 .04.202 1р.

(дата завершення оглялу)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Вишгородська. з4l1 i
встановила таке:

1. Житловий булинок,

загальна площа якого становить 6064,9 кв, м,

кiлькiсть квартир - 108 штук.
На прибулинковiй територii розмiщуеться t дитячий майданчик
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчllий стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:

Пiд час проведення огляду жилого булинку Jф 34l1на вул. Вишгоролськiй
комiсiя n"pabiprru стан несучих та огороджувЕuIьних конструкчiй, зовнirлнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiллогу, BiKHa, дверi, системи цо, гвп,
ХВП, каналiзаuii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
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Висновки KoMic ll: технlчни и стан житлового буди нку на
вул.ВишгорЪл ськlй
З4ll, дитячого майданчика - задовiльний. Ж итловий будинок
придатний до
експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2021-202l
року.
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оцtнка технtчного стану, висновок про готовнiсть
до експл уа
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер дiльниця-506

l жилого

ахно С.М.

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорiТ

Сопрунець В.М.

майстер тех.дiльницi

Шевченко о.Ю,

.Щата

огляду

*й а r

2О21 р.

