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загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: 5с)

П.LП. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Ки€ва),
од_504

(назва виконавця послуг)

Мr, що нижче пiдписа-,тися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника начальника од-504 Власенко Т.О., iнженера
l-i категорii Гуменюк А.В.,
] 4
(дата початку о Jlяду) (дата завер огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: , /

l встановила таке:
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спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
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(оцiнка технiчного стану! висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
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