//!{
загалыlого оfJIяду жиJlого буltиrlку,
лкт

розташованого за адресою: вул. Мукачiвська,4\7
Левченко l{.I.

КП <Керуюча компанiя з обслуговування жиl,лового
фонлу Оболонського район1, м. Кисtза>.
.l iл ьн и ця-506
(назва llлtкоttавllя пос"1),г

)

пiдписа_,rися, комiсiя у склалi: головного iнженера сахно с.м.,
iнжеtiера 1-i категорii Березовець !.В., п,rайстра тех. дiльницi ЛевчеrIко H.l.

ми, шо rtижче

гrо l5. 04.202lp.

з 15.04.2021р.

(дата завершсrtrIя ог.,lяду

(дата початку оглялу)

)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Мукачiвська.4\7 i встановила
таке:

l.

Житловий булинок, загалыIа площа якого стаitовить 2002,8 кв, м,
кiлькiсть квартир -40 штук.
На гrрибулин ковiй r,ериr,орii розмi rrtуrоться l диr,яч и.й майдагtчи к
(

ttcltc tltt t,.l(,\l\,ll l ll) l l

IilI t,\ с t n(,lt,

)

r,a його прибудипковоi,гериторii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Лs 4\7 по вул. Мукачiвська,,
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнittlнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи цо, гвIl.
XBII, каналiзачii, лiфти, електрооб.rаднання, дитячi, спортивнi маЙданчики та

2. Технiчний стан жилого булиllку

приJеглу територitо.
При цьому виявлено:
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Висновкlt копriсiТ: техrti,tний cTali )китлового булинку по вул.Мукачiвська
будинок придатний до
,4\7, дитячих маЙданчик - задовiльний. Житловий
експ.ltуатачii в весняно-лiтнiй перiол 2021 року,
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и

KiB)
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Голова KoMicii: г<lловниi,t iняrеtлер
дilrьницi -506
Члени KoMricii: iHжetrep l-T ка-геr,орii
Майсr,ер тех.дiльницi

[атаогляду

ulý,

0/

202l

Сахно С.М.

('orrpyHerlb 13.M.
J lcB,letr ко lI.[.

р,

