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КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Кисва>,
од-504

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписапися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника начальника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
l -i категорii Гуменюк А.В.,
з /9.0f 3,/ь. по ýо.О
1лаrа ,rочЙ*fr.ляд9 (лата завер ення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: j,|

l встановила таке:

l. Житловий будинок' загаJIьна площа якого становитЬ "ul,r 8о кв. м,
кlлькtсть квартир - штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються

2. Технiчний стан }килого булинку та його прибудинковоi територii:
пiд час проведення огляду жилого булинку J\'lЪ j_ -? по -|lh!eu.

о комiсiя перевiрила crulr ,"cyn"i ,u о.о$д*у"-rпr*
конструкцiй, зовн Hi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,
дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзаuii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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Висновки KorriciT: 7.1

(оцiнка технiчного стану, висЕовок про готовнiсть до експлуатацii жилого
бу,линку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний шепельський С.м

Члени KoMicii: засryпн Власенко Т.о.
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