
лкт
загального огляду жит.lовоl.,о будинку,

розташованого за адресою: вул. Ilорланська, 4-Б

Кольга 1.1.
(П.LП. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м, Киева>,

од-50I
(назва виконавця послуг)

Мr, цо нижче пiдписалися, комiсiя у складi: начаJIьни ка Вангородськоi Я.П., iнженера з
органiзацii експлуатацiТ та ремонту 1-oi категорii Пазкlри Ю.Г., майстра техдiльницi
Кольги 0,I.

з 2l .0З.2022р. ло 25.0З.2022р,
(дата початку огляду) (да,l,а заверIllення tiг.пяду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Иорланська,4-Б
i встановила таке:
1. Житловий будинок, загtLпьна площа якого становитL l2833 кв. м'
кiлькiсть квартир - l 80.
На прибудинковiй територii розмiщено спортивнi та ,цитячий майданчики.

(перелiк е,пементiв благоусr,эою)

2. Технiчний стан житлового булинку та його прибl,динковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Л! 4-Б на Byn. Йорланськiй, комiсiя

перевiрила стан несучих та огороджувzLпьних конструкцiй, зовнiшнi та BHyTpimHi стiни,
стики, покрiвлю, пiдлоry. BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП' ХВП' каналiзацii, лiфти,
електрообладнання, дитячий, спортивнi майданчлrки (2 шт) та прилеглу територiю.
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,на вул. Иорланськiй, 4-Б,

ридатний до експлуатацii в весняtrо-лiтнiй перiод 2022р.
(оцiнка TexHi чного стаЕу, висновок про готовнlсть до експлуатацii жилого

булинку у наступн1l и o.1

Голова KoMicii: начальник Off-50

Члени KoMiciT: iнженер 1-оi ка гор1l

\
маистер техдlльницl

городська Я.П.

азюра Ю.Г.

!ата огляду <<25>> березня 2022р.

Кольга о.[.


