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а алресою:

(П.I.П. майстра)

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

од-504
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Бородавко В.О., заступника начальника Ofl-504 Власенко Т.О., iнженера 1-i
категорii Гуменюк А.В.,

о9 лоý о LL
(дата поч ог.пял1,)

CL

(дата завершення огляду )

i/..uпоr"пil*Г
1. Житловий будинок, загальна кв, м,
кlлькlсть квартир - 1-^

На прибулинковiй територii розмiщуються

плоIца якого становить
штук.

(l rcpc:liK e:lertcH гiв б,-rаt,оl,строtо )

2. Технiчний стан жилоrо булинку та його прибулин ковоi територii:
/6'б по бо, ^,nПiд час проведення огJIяду жилого булинку Л!l

комiсiя перевiрила стан несr{их та ого/лжувальних
к нструкцlй, з BHimHi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,
дверl, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналi зацii,, .lIi фти, електрообладнання, дитяч i,
спортивнi майданчики 1,а прилег,]у територiIо,
При цьому виявлено:
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Найменування елемента
кон укцii) булинку

Висновок про технiчний стан
еJIемен,га конс кцii б дин

Примiтка
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Балкони, лоджii, ганки
(огоролження балконiв i .T оlжiй)

Смiттспроводи (клапани.

стовбури. шибери)
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Смiттезбiрнi камери
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Електросlбладнанl lrl ( utиl,оl}а.

мережi, будинкове ocBiT" lcH ня )
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Лiфти (машиннi прилliщення,

дверi машинних прип,liщень )
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l8 Системи централыlого
опаJIеннJr

Ь 2*r**^*авN.1оl-,ц

l9 Системи гарячого
водопостачання

d *е'**-. cz-.,ty': Фd а/2/-(/0 0

20 Системи холодноl,о
водопостачання i каналiзацii

d ааf,р&'"-ц^а фСr4!

21 d- 2.уаъzд,аю e/I/ ф,tc?zLJ

22

Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфалы,ове
покриття)

,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майдан.плкiв)

Висновки KoMiciT: 5 а/д,|а J|a--
,z2 п

вa фl' ,C4l

(оцiнка технiчного cTaнyl висновок про готовнiсть до експлуатацiТ жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iHilteHep Боролавко В.О.

Члени KoMicii: засryпник начал Власенко Т.о.

iнженер I-i ка,гег Гчменюк А.В.
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