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КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонлу Оболонського раЙону м. Киева>,

од-504
(назва виконавця пос-пчг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Бородавко В.О., заступника начальника О!-504 Власенко Т.О., iнженера 1-i
категорiТ Гуменюк А.В.,
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(дата початкry огл )

провела огляд жилого будинку за адресою: elt l
2а-

lB тановила так
1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 3/ц/о кв. м,--_
кlлькlсть квартир _ I-2, штчк.
На прибулинковiй територii розмiщуються

(пе;lеlr i к елеллентi в б,rагочстроrо)

2. Технiчний стан жи.цого булинку 1,а л*lого прибудинковоi територiТ:
Пiд час проведення
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дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзашii, лiфти, елек,трообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виJIвлено:
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Балкони. лоджll, ганки
(огородження бмконiв i "rоджiй)

Смiттепроводи (к: lill iail l].

стовбури, шибери )

Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)
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Електрообладнання ( щиl,ова,

мережi, б,чдинкове освгr]ен ня )

Лiфти (машиннi примiпlення,

дверi машинних гIрt-тлtiulсн ь )
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l8 Системи центрапьного
опаJIення
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19 Системи гарячого
водопостачання d Ура'","-",7 

c4nerzJ

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii 6 r#,'*"rО"? еflQ,Q

21 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфапьтове
покриття)
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22 Дитячi майданчики

(обладнання дитячих
майланчикiв)

Висновки KoMicii: !;rr-ь--
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(оцiнка TexHi чного стану. висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
бу.rlлнк1, v настl.пний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер

Члени KoMicii: заступник началь

iнженер l-i кате

.Щата огляду << y'g 
>> og 2022 р.

Боролавко В.О.

Власенко Т.О.

Гуменюк А,В.
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