Акт
заrального огляду жилого будинку,
розтаtлованого за адресою:пров. Куренiвський 4\8.
Войцещук О.М

КП <Керуюча компанiя з обслуговуваЕня житлового
фонду Оболонського райоIry м. Киевa>),

од-50б

(назва виконавця посrryт)

Ми, що нижче пiдписа_тlися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженера 1-i категорii Сопрунечь В.М., майстра техдiльницi Войцещук О.М

з 02.05.2022р.

(дата початку

по 02,05.2022р.

огляду)

(дата завершення огля:qr)

провела огJuIд жилого будинку за адресою: пров. Куренiвський. 4/8 i
встановила таке:

1. Житловий будинок,

загальна площа якого становить 1З75 кв. м, кiлькiсть
квартир - З5
На прибудинковiй територii розмiпцпоться 1 дитячий майданчик
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчнпй

стан жплого булинку та його прпбудпнковоi терпторii:
Пiд час проведеЕня огJIяду жилого булинку ]ф 4/8 на пров. Куренiвський
комiсiя перевiрила стан нес}п{их та огороджув€lльних 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 виявJIено:
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Вrrсновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку на пров.
Куренiвський, 4/8- задовiльний, дитячий майданчик - задовiльний. Житловий
будинок придатний до експJry атацii в весняно-лiтнiй пepl од2022 ро ку.
(оцiпка технiтlого стдrу, висIlовок про готовнiсть о експrrуатацii
д
жилого
бу.шrнку у насryпний перiод)

Голова KoMicii: юловний iнженер ОД-506

Члени KoMicii: iнженер l-i категорii
маЙстер техдiльнпцi
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Сопрунець В.М.
Войцецýж О.М

