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загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: Куренiвський 4\8 6.

Войцещук О.М

кп <керlточа компанiя з обслуговування житлового

фонлу Оболонського району м. Киева>,
lлыIи я-50б

( назва виконавця послУГ)
йй. шо нижче пiдпибалися, комiсiя у складi: головного iнженера
a;iйa.м.. iнжёйера l-i категорii Сопрунеrrь В.М,, майстра
тех.дiльницi Войчещук О.М

з 05. 04.202|р. по 06.04. 2021о,
(лата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: пров,Куренiвський, 4/8- б

встановила таке:

1. ЖитловиЙ будинок, загшIьна площа якогО становить 145З кв. м, кiлькiсть

квартир - З9.
2. Технiчний стан жилого будинку та його прпбудинковоi територii:

Пiд час проведення огляду жилого булинку N9 4/8б по пров,Куренiвському

комiсiя n.pauip"ru стан несучих та огороджуВаJIьних конструкчiй, зовнiшнi

та внутрiЙнi .rinr,.r"*", покрiвлю, пiдлогу,, BiKHa, дверi, системи цо, гвп,
хвп, кЬналiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майланчlrки та

прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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Висновки KoMici1: технiчний стан житлового будинку по

пров.Куренiвському, 4/8 б . Житловий будинок придатний до експлуатачiТ в

весняttо-лiтнiй перiод 2021-2021 року,
(оцiнка техttiчного стану, висновок про готовнiсть до експл

будинк}, у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер дiльницi-506 Сахно С.М.

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii Сопрунечь В.М.

майстер тех. дlльницl

yaтq i жилого

,.Щата огляду ,, Р6 r, 0{ 2О2l р,

Йа"- Войцещук О.М
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