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На прибудинковiй територii розмiщlтоться
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КП кКеруюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м, Кисва>,
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Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
IIIепельського С.М., заступника начаJIьника оД-504 Власенко Т.о., iнженера
1-i категорii Гуменюк А.В.,
з .l5.0{ J/"| по /6.о
(д"r".";ЙББr ) )(д"^та завершення огляду

провела огляд жилого будинку за адресою: п}lp-z-e,nr.l
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l встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить
кlлькlсть квартир
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2. Технiчнпй стаЕ жилого булинку та його п oi територii:рибулинков
Nэ il! ц лоп iд час проведення огляду жилого булинку

комlсlя перевlрила стан несучих та огороджуваль
конструкцiй, зо шнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,

дверi, системи I-{O, ГВП, ХВП, канапiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики га прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

+zбел!$к

|,7 lh л,
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18 Системи гарячого
водопостачання

*""-"а Q+yza

( ff)| >C,?N ар /rp
7,{4

l9 Системи холодного
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20 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)
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21 ,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)
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Висновки KoMicii:

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)
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