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Войцецук О.М

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонду Оболонського району м. КиевD),
дiльниця-506
(назва виконавця послуг)
Мr, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головЕого iнженера Сахно С.М.,
iнженера l-i категорii Сопрунець В.М., майстра тех.дiльницi Войцещук О.М

з 09.09.2020р. по 10.09.2020р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: пров.Куренiвський. 4/8 i
встановила таке:

1. Житловий будинок, загЕuIьЕа площа якого становить 1375 кв. м, кiлькiсть
квартир - 35
На прибудинковiй територii розмiщуються l дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прпбудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 4/8 по пров.Куренiвському

комiсiя перевiрила стан несrlих та огороджув€uIьних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, Ьпортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Ns

з/п
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Примi
тка

l Фундаменти
Потребують поточного ремонту

2
Фасади

В задовiльному cTaнi
J Стiни

В задовiльному cTaHi
4 Герметизованi стики (

5 Пiдлога
потребус поточного ремонту

6 Покрiвля Потребуе поточного часткового
ремонry

заrальноrо orr"i}lnroro будинку,
розтаlлованоrо за адресою:пров.Куренiвський 4\8.

]



ебують поточного частковогоодостоки

поточного емо6о
ходовl кJIlтки, сходовl
аршi

8

мопоточногоеб
iUIкони, лодж1l, ганки
огородження балконiв i

10 мiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Йiттезбiрнi камери
водопровiд)

11

замlни
lKHa12

мопоточногобп
Bepl13

мопоточногоеб
|4

поточногоб
озирки вхlдних груп

Електрощитовi потребують
асткового поточного мо

ектрообладнання (щитова,
ережi, будинкове

16

iфти (машинн
римlщення, двер1

|7

истеми центрчIльного
паJIення

18

отребують поточного ремонту19 истеми гарячого
допостачання

отребують поточного ремонту0 истеми холодного
водопостачання l каналlзацп

моеб
рибудинкова територ

благоустрiй, асфальтове
lя1

замlни елементlвбо
тячi майданчики

обладнання дитячих
2

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по

пров.КурeHiBcbKoMy, 4/8 дитячий майданчик - задовiльний, Житловий

будинок пр иджнийдо експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2020 року.
(оцiнка технi.пrого стану, висновок про готовнiсть до експлуатацi 1 жиJIого

булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер дiльницi-506 ахно С.М.

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii Сопрунечь В.М.

майстер тех. дiльницt

.Щата огляду << _ > 2О2О р,

Войцещук О.М

ремонту

Вхiднi групи

Dемонту
15

Потребують поточного ремонту

поточного

i
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