
д iльниця-506
(назва виконавця послчг)
Ми, що_нижче пiдписалися, комiсiя
Сахно С.М., iнженера l-i категорii
тех.дiльницi Войцецrук О.М

з 02.09.2020р. по 03.09.2020р.
(дата початку оглялу) (дата завершення оглялу)

провела огляд жилого будиЕку за адресою: пров.кчоенiвськи й. 4/8- б

1. ЖитловиЙ булинок, загальна площа якого становить 1453 кв. м, кiлькiсть
квартир - 39.
2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудпнковоi терпторii:

Пiд час проведеннJI огляду жилого булинку Ns 4/8б по пров.Куренiвському
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувrrльних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та

прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Jф

зlп
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Примi
тка

1 Фундаменти

2
Фасади

задовlльно стан1
, Стiни

задовlльно
4 Герметизованi стики

5 lдлога

6 Покрiвля отребуе поточного часткового
мо

Акт
заrального оrляду жилоrо будинку,

розташованого за адресою: Куренiвський 4\8 6.

Войцещук О.М

КП <Керуюча компанiя з обсrryговування житлового

фонду Оболонського району м. Киево>,

у складi : голов_ного.iнженера
Сопрунеuь В.М., майстра

встановила таке:

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Поmебують поточного ремонту

cTaHl

потребуе поточного ремонту



Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по
пров.Куренiвському, 4/8 б . Житловий будинок придатний до експлуатацii в

осiнньо-зимовий перiод 2020-202| року,
експлуатацп жилого(оцiнка технi.*rого стану, висновок про готовнlсть до

булинку у насryпний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер дiльницi-506

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорit

маистер тех. дlльницl

Сахно С.М.

Сопрунець В,М.

7

р
одостоки отребують поточного часткового

8 lСхоловi клiтки, сходовi

|маршl
9 ýЙкЪни, лоджii, ганки

]{о.орол*"ппя балконiв 1

10 lСмiЙепроводи (клапани,

|стовбури, шибери)

1l мiттезбiрнi камери
водопровiд)

12 lKHa
еб замlни

13

г"
epl

Потребують поточного ремонту
|4

fхiлнi 
тvпи

озирки вхlдних груп

16 tr
|ме

ектрообладнання (щитова,
режi, будинкове

Електрощитовi потребують
асткового поточного мон

l7 iфти (машиннi
примlщенЕя, дверl

18 истеми центального
палення

отребують поточного ремонту

19 истеми гарячого
допостачанt{я

отребують поточного ремонту

0 истеми холодного
водопостачання l каналlзац1l

отребують поточного ремонту

l рибудинкова територiя
благоустрiй, асфальтове

2 итячi майданчики
обладнання дитячих

.Щата огляду ( _ > 2О2О р.

Войцепдук О.М

ремонту

Поmебують поочного ремонту

Поmебують поточного ремонту

потребують поточного ремонту
l5

Потребують поточного ремонту

Потребують капiтального ремонту

t

]

i

t

I

1


