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КП <Керуrоча компанiя з обслуговування
житлового фонлу оболонського району м. Кисва>,
од-504

(назва вI,tконавця пос-пуг)

Ми, що ниж.Iе пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Бородавко В.О., заступника начальника О[-504 Власенко Т.О., iнженера l -i
категорii Гуменrок А.В.,
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(,ln l а пOчil] к), ()г.,lя.l!, ) (дата заверurення о ляду)

,1 €<-,"О'iV:У'О ЖИЛОГО булиrrку за адресою:

l l]c,l aIloBllJIa I,aKe:

l . Житловий булинок, загiLчьна площа якого становить б 9Jа бо Ku, м,
кiлькiс,гь квартир - /ц4 п],гук.
На прибулинковiй територii розп,riщуються

а-4a 4Lr-
(перелiк елем TiB благоустрою)

2. '|'errriчrrrlii c,l,iltl :tilt.lot,o бr;llttlKt, ,rа iitl1,o tl pllб1,.tll ll ковоТ Te1l t t,I орii:
Пiд ча дення огляJlу жиJIого бу.линку Ng d2a ло
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й нструкцlи, зБffiшнl та внутрlшн1 стlни, стики, покрlвлю, пlдлогу, BlKHa.

лверi, системu L{O, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
сltор,гивнi майданчики та прилеглу територiкl.
ГIри чьому виявлено:
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Системи гарячого
воjlоIlостачання

сtлстеми холодного
водопостачання i

каналiзацii
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)
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