
ЕрДЖУЮ)
од-508

м.

Акт Ns Зt5'6
загальпого огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул.8-го Березняr3

Баркова I.П.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киево>,

од- 508

;,9 п яrаа а9 /0 4пао
(дата початку оглялу)

провела огляд жилого булинку за адресою:
i встановила таке:

(дата завершення огляду)

l. ЖитловиЙ будинок, загальна площа якогО становить 100,00 кв. м, кiлькiсть

квартир - 2 шryк.

2. Техпiчний стан жилого будинку та його прибудшнковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns3 по вул.8-го Березня

комiсiя перевiрила стан несу{их та огороджуваJIьЕих конс,трукцiй, зовнiшнi, ,

покрiвлю, системи цо, гвп, ХВП, каналiзацii та прилегrry територiю,

При чьому виявлено:

вул .8-го Березня,З

Ns
з/п

Висновок про технiчний стан
елемента (конструк цii) будинку

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади В задовiльному cTaнi

з Покрiвля

4 Системи цен,!р€lльного
опшIення

В задовiльному cTaHi

(назва виковавця послуг)

Ми, що нижче пiдпис,UIися, комiсiя у складi: головного iнженера

Шевчука С.А., iнженера l-i категорii Киченок I.B., майстра т/д Ns4

Барковоi I.П.

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

В задовiльцому cTaHi



5 Системи гарячого
водопостачання

В задовiльному cTaHi

б Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

В задовiльному cTaHi

7 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

В задовiльному cTaHi

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул.8-го Березня,3
- задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii в ociHbo-
зимовий перiод 2020-202| р.р.

(ouiHKa технi.rяого стаЕу, висновок про готовнiсть до ексшryатацii жилого
булинку у насryпний перiод)

!Iлени KoMicii: головний iнженер ОД-508 Шевчук С.А.

iнженер 1-i категорiТ Киченок I.B.

маЙстер т/д Ns4 Баркова I.П.й/.



Акт /"/;
загального огляду я(илого

розташованого за адресою: вул
будинку,
8-го Березня,4

вул.8-го Березня .4

ЕРДЖУЮ))
ик ЖЕЩ-5 08

амарчук

lнженера

3

Баркова I.П.
(П.I.П. майстра)

о -508
(назва виконавця послуг

Ми, що нижче пiдписаJIися, комiсiя у_ _склалi: 
головного

Шевчука С.А., iнженера 1-i категорii Киченок LB,, майстра т/д Ns4

Барковоi I.П.

а
.)( 9 /0 ;,0ал) аз /о а.ою

(дата початку огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою:

i встановила таке:

(лата завершення огляду)

l. Житловий будинок, загальна площа якого становить 107,00 кв, м, кiлькiсть

квартир - 2 шryк.

2. Технiчппй стап я(илого булипку та його прибудинковоi територii:

Пiд час проведення о.п"ду *,noio булинку Ns4 по вул,8-го Березня 
.

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних,""р]:111,-,,::нiшнi,,

по*рi"п*о,'.r.теми ЦО, гвп, хвп, каналiзацii та прилегJry територlю,

При цьоNry виявлено:

ПримiткаВисновок про техн
11 б дин

iчний стан

елемента конс
Найменування елемента

цi динбконс
Jф
зlп

1

В задовiльному стан1Фасади2

Потребуе капiтшtьного ремонтуПокрiвляJ

В задовiльному cтaнl
Системи цеIIтрального
опаJlення

4

В задовiльносистеми га ячого5

В задовiльному cTaHiФундаменти

стан1



водопостачання
6 системи холодного

водопостачання i
каналiзацii

В задовiльному cTaHi

,7 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа.пьтове
покриття)

В задовiльному cTaHi

ВисновкП KoMicii: технiчниЙ стан житлоВого будинку по вул.8-го Березня,4

- задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii в ociHHbo-

зимовий пер iод 2020-202l р.р.
(оцiпка технi.шtого стану, висновок про гото

будинку у наступний
BHicTb до експлуатацii жилого
перiод)

Члени KoMicii: головний iнженер ОД-508

iнженер l-i категорiТ

майстер т/д Ns4

Шевчук С.А.

Киченок I.B.

Баркова I.П.


