
за гал ьного 
", ^Д|'*К;!* ол"*r,

розтаlлованого за адресою:пров.Куренiвський 4\8.

Войцецук О.М

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового

фонлу Оболонського району м. Кисва>,
дiл ьп иця-50б
(llазва виконавця послуг)
М", що нижче пiдписалися, комiсiя у склалi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженера 1-Т категорii Сопрунечь В.М., майстра тех.дiльницi Войцещук О.М

з 12,04.202| по 1З.04.202l
(дата початку огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою:
встановила таке:

(дата завершення оглялу)

пров.Куренiвський. 4/8 i

1. Житловий будинок, загzulьна площа якого становить l375 кв. м, кiлькiсть
KBapTrrp - 35
На прибулинковiй територii розмiщуються l дитячий майданчик

(перелiк елеrtентiв благоустрою)

2. Технiчllий стан ,килого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 4/8 по пров.Куренiвському

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшrri
та внутрiшrri стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
хвп, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та

прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

]ф

зlп
найменчвання елемента
(конструкчii) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuii) булиrrку

Примi
тка

Потребують поточного ремон-ту
l даменти

1
Фасади

в задовlльном cTaHl
J Tl Htl

задовtльно cTaHl
4 Герметизованi стики

5 Пiдлога
по еб € поточного емон

6 Покрiвля
задовlльно cTaHl



отребують поточного часткового
емо

одостоки

мопоточногоб
ходовl клlтки, сходовl

Itаршt

cTaHlзадовlльно
аJIкони, лоджll, гаtlки
огородження балконiв i

9

l0 Йттепроволи (клапани,
овбури, шибери)

Смiттсзбiрнi камери
водопровiд)

ll

ють замlниеб
l2 lKHa

eN,loHп еб ють поточного
Bepllз

емоеб ють поточного
l4 хlднl групи

емоо еб ють поточного
l5 озирки вхlдних груп

ектрощитовi потребують
асткового поточного емо

лектрообладнання (щитова,
ережi, будинкове

lб

|,7 фти (машиннi
римlшення, двер1

е\lоот еб ють по,гоtlного
lE Системи центрального

паленllя
отребують поточного ремонтуистеми гарячого

водопостачання
l9

отребують поточного ремонтуистеми холодного
допостачання i каналiзацii

0

ють капlтального ]\{онот еб
ибудинкова територlя

благоустрiй, асфальтове
l

замlни елементlвб
тячi майданчики

(обладнання дитячItх
1

Висновки KoMicii: технiчниЙ стан житлового будинку по

пров.Куренiвському, 4/8 дитячий плайданчик - задовiльний, Житловий

Оудrrоi придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiол 2021 року.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнlс-ть д' будинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер дiльницi-506

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii

о експлуатацll жилого

Сахно С.М.

Сопрунечь В.М.

майстер тех. дlльниц1

,/,
[ата огляду ,< y'J >> 3/ 2021 р.

{.n _ Войцецук О.М


