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загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: az.O lз Б-
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КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,
од-504

(назва виконавця tlослуг)

Мr, цо нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника начальника ОД-504 Власенко Т,О., iнженера
l-i категорii Гуменюк А.В..,
з о/.оV. d"/ъ по Ot о'/ 4оr/р,
1дата по.rЙфоffiод9 (дата завершення огJядt,)

провела огляд жилого булинку за адресою: ха.ьrеzd 23 г
1 встановила таке:

l. Житловий будинок, загальна площа якого становить P2s ,tC кв. м,
кlлькlсть квартир - /| штукL{

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибул инковоl територll:
Пiд час проведення огляду жилого булинку JФ tз 6 по hh,

r комiсiя перевiрила стан несучих ,u огоро/*уululьних
i та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,конструкцlи, зовн н

дверi, системи ЩО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Ns
з/п

Найменування елемента
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Висновок про технiчний стан
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Примiтка
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(П.I.П. майстра)

На прибулинковiй територii розмiщуються
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14 озирки вхiдних групк ьач9ff*7
15 лектрообладнання

(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)
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]6 машиннi примiщення,
дверl машинних примiщень)
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оп&lення &ratzt tLezt |X) ЁJ44 Я-О /t)
l8 Системи гарячого

водопостачання а4

i9 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii
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20 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)
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Висновки KoMicii:
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(очiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатачii жилого
б1,:инк нас ryпний перiод)

Голова Koмicii: головний н нер од-
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