
лкт
загаJIьIiого огляду rкилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Боровпковськогоrl-а

Родаченко Л.В.

КП <Керуточа компанiя з обсrrловуванЕя житлового
фонду Оболонського району м. Киева>,

од-50б
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженера 1-i категорii Соловян В.М., майстра техдiльЕицi Родаченко Л.В.

з 13 .09.2022р. по 14.09.2022р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огJlяд жилого булинку за адресою: вул. Боровиковського. 1-а i
встановила таке:

1. Житловий будинок, заг€цьЕа площа якого становить 1947 кв. м, кiлькiсть
квартир -З0 шryк.

2. Технiчнпй стан жплого булинку та його прпбудинковоi територi[:
Пiд час проведеЕня огляду жилого будинку Ns l-a по вул. Боровиковською

комiсiя перевiрила стан Еес)лих та огороджув€чIьних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХIlП, каналiзацii, лiфти, електрообладнанЕя, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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Впсновки KoMicii: технiчний стан житлового
Боровиковського,l-а задовiльний. Житло б
експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод 20 023
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Сахно С.М.

Соловян В.М.
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!Голова KoMicii: головний iнженер О.Щ-

Члени KoMicii: iнженер l -i категорii

майстер техдiльницi

.Щата огляду (( _ )) 2022 р

Родаченко Л.В.
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