
7

fолостоки
ГIотребують поточного часткового
ремонту

8 |Схоловi клiтки, сходовi
|маршl Потребують поочного ремонту

9 ýалкони, лоджii, ганки
lJ -
|(огородженнJl оЕLпконlв l Потребують поточного ремонту

10 |Смiттспроводи (клапани,

|стовбури, шибери)

11 |Смiтгсзбiрнi камери

|tволопровiл)
|2

fiKHa Потребутоть поточного ремонту
1з

Г*о' Потребlтоть поточного ремонту
l4

fхiлнi 
тrпи

Потребують поточного ремонту
15

[tозипки 

вхiдних груп
Потребують поточного ремонту

16 [Електрообладнан ня (щитова,

|мер.ежi, буцинкове
Електрощитовi потребlrоть
часткового поточного ремонту

17 лi
пр

фти (машиннi
имlщення, двер1

18 |Системи центрмьЕого
|опалення

Потребують поточного ремонту

l9 |Системи гарячого

|водопостачання

Потребують поточного ремонту

20 lсистеми холодного|,
lводопостачання l каналlзацll

потребутоть поточного ремонту

2| Щрибудинкова територiя

|(благоустрiй, асфальтове Потребують капiтального ремонту
22 Щитячi майданчики

](облалнання дитячих

Впсповки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по
пров.Куренiвському, 4/8 б . Житловий будинок придатний до експлуатацii в
весняно-лiтнiй перiод 2020 року.

(оцiнка технiчного cтtlнy, висновок про готовнiсть до експrryатацii жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер дiльницi-50б Сахно С.М.

Сопрунець В.М.

майстер тех. дiльницi

.Щата огляду (( _ )) 2020 р.

-Ае Войцещук О.М

,,|

Члени KoMicii: iнженер l-i категорii l



Акт
заrальноrо оrляду жилого будинку,

розтаlt|ованоrо за адресою: Куренiвський 4\8 6.

Войцеrrr}rс О.М

КП <Керlточа компанiя з обслуговування житлового

фонду Оболонського району м. Киева>,
дiльниця-50б

(назва виконавця послуг)
Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Сахно С.М., iнженера l-i категорii Сопрунець В.М., майстра
тех.дiльницi Войцеriryк О.М

по 03.04.2020р.
(дата початку огляду) (дата завершення огля,ry)

провела огляд жилого булинку за адресо ю: пров.куренiвський. 4/8- б
встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 1453 кв. м, кiлькiсть
квартир - 39.
2. Технiчний стан жилого булинку та його пршбудипковоi територi[:

Пiд час проведення огляду жилого булинку Ng 4/8б по пров.Куренiвському
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджув€lльних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiЕи, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

N9

з/п

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцiТ) будинку

Примi
тка

1 Фундаменти
Потребують поточного ремоЕту

z
Фасади

В задовiльному cTaHi
J Стiни

В задовiльному cTaHi
4 Герметизованi стики

5 Пiдлога
потребуе поточного ремонту

6 Покрiвля Потребуе поточного часткового
ремонту

з 02.04.2020р.


