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загального жилого булинкуо
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КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду оболонського району м. Киева>>,

од_504
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписаrrися, комiсiя у складi: головного iнженера
ШепельсЬкого С.М., заступника нач€цьника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
1-i категорii Гуменюк А.В.,
зо о ц9 Р9 О9 2/}
(дата початку ляду) (дата завершення огляду )

провела огляд жилого булинку за адресою: ,tC4-

l встановила таке

l. }(итловий булинок, загаJIьна площа якого становить 9О {9, /1. кв.
кiлькiсть квартир -ryр штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються

м,

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибулинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого будинку Jt ll по

(Ъо.i,ц'й комlсlя перевlрила стан несучих та огороджува_IIьних
1с#рукч iй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,ко

дверi, системИ цо, гвП, хвп, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку
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Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)
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дверi машинних примiщень)
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опаJIення

18 Системи гарячого
водопостачання

19 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii
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21 Щитячi майданчики
(облалнання дитячих
майланчикiв)

Висновки KoMicii: o.LLa+ZZ2zLzza
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(оцiнка технiчного cTalry, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-504

Члени KoMicii: заступник нача-пьника О[-504

iнженер I-i категорiТ ОЩ-504

Боролавксl В.О.

власенко Т.о

Гуменюк А.
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