
Акт
загального огляду жилого будинку,

розтаlлованого за адреGою: Куренiвський 4\8 6.

Войцепryк О.М

КП <Керуюча компанiя з обстryговуваннJI )IслтловQго

фонду Оболоtlського райоIry м. Киева>,
од--506

ся, комiсiя у склалi: головноло iнженера
категорiТ Соловян В.М.. майстра

.м_

з27.09,2022р. по 27.09.20
(лата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огJIяд жилого булинку за адресою: поов. Kvoeнiвський.4/8- б
встановила таке:

1. Житловий будинок, загЕuIьна площа якого становить 1453 кв. м, кiлькiсть
квартир - 39.
2. Технiчнпй стан жплоrо булипку та його прrrбудипковоi територii:

Пiд час цроведення огляду жилого булинку Ne 4/8Б на пров.Куренiвський
комiсiя перевiрила стан нес)лих та огороджувaUIьних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп,
ХВП, кана;riзацii, лiфти, електрообладнаЕня, дитяtli, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлеЕо:
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19 |Системи гарячого
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20 системи холодного
водопостачання l канzLпlзацl l
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21 Щрибудинкова територiя
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22 |Дитячi майданчики

|tоблалнання дитяttих

BrrcHoBKп KoMicii: технiчний стан житлового будинку на пров.
Куренiвський, 4/8 Б -задовiльний. Житловий будинок придатний до
ексIlIryатац ll в осlнньо-зlмовии пеDl од2022-2023 polot.
(оцiнка техяiчrого cTllнy, висновок про готовнlсть до екс lr жилого

булинку у наступний

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506

Члени KoMiciT: iнженер 1-i катеюрii

майстер техдiльницi

,Щатаогляду<_ > 2022р.

о С.М.

с овян В.М.

Войцещ}к О.М


