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(П.I.П. майстра)

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

од-5 (_)]

(назва виконавця послуг)

(да га ttочат ог.пяд},)

провела огляд жилого будинку за адресою:

l встановил таке:
l. Житловий будинок, загальна площа якого с.гановить б/n2 кв. i\,1,

кlлькlсть квартир - 9./6 штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються

(перелiк елементiв благоустрою)

2. ТехнiчниЙ стан жи.rlого булиllку та його tlрибулинков
Пiд час проведення оtпядУ жилого булинк_ч N9 по

оТ r,r: lrrrтo1rii:

Вислtовок про r,exH iчн и й ста rl Примiтка
елемента KoI{c KIlIl б лllll к

комlсlя перевlрила стан несучих та огороджувальних
конструкцiй, зовнiшнi ,a внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, nilt,ui.y, oinuo,
дверi, систеМи I]O, ГВl l, хвп, каналiзацii, лiфr.и, електрообладtrання, дlлr.ячi,
спортивнi майданчики .га llрилеглу r.ериторitо.
При цьому виявлено:
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М", що нижче пiдписаtися, комiсiя у складi: головного iнженера
БородавкО В.О., засryпника начальника О,.Щ-504 Власенко Т.О., iнженера l-i
категорii Гуменюк А.В..
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Системи централыIого
() ] lа-,1L.ння

Сrtстеми гарячого
водопостачаннrl

Системи холодноI.о
водопостачання i ltаrlалiза l{lt
Прибулинкова r,ери,горiя
(бrlагоустрiй, асфал b-l t, ве
покриття)
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(оцlнка технIчноГо c,l,aпy] висновок про гоr.tlвttiсть до eKcпll1'aTarttiT;t;tt.ttlt tl
булинку у наступний lrерiол)

Голова KoMicii: головtlttii irrжertep

Члени KoMiciT: засryпtrttt; Ilачальни
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