
Акт
загального огляду жилого будинку,

розтаlлованого за адреGою: пров.Куренiвський 4\8.

Войцещук О.М

КП <Керуюча компiшИ з обсJryговування житлового
фонду Оболонського району м. Киево>,
од-50б
(назва виконавця посrryг)
Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженера l-i категорii Соловян В.М., майстра техдiльницi Войцешryк О.М

з 27.09.2022р. по 27.о9.20
(лата початку огляду) (дата завершення оглядl)

провела огляд жилого будинку за адресою: пров. Куренiвський. 4/8 i
встаЕовила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 1 375 кв. м, кiлькiсть
квартир - З5
На прибудинковiй територii розмiпцrються 1 дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилоrо булинку та його прибудинковоi терпторii:
Пiд час проведеЕЕя огляду жилого булинку Ns 4/8 на пров. Куренiвський

комiсiя перевiрила стан несr{их та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, елек,трообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю,
При цьому виявлено:

Np

зlл
Найменуванrrя елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента 1KoHcTpyKuii) будинку

Примi
тка

1 Фlтrдаменти
Потребують поточного ремонту

2
Фасади

В задовiльному cTaHi
-' Стiни

В задовiльному cTaHi
4 Герметизованi стики

5 Пiдлога
В задовiльно му стан1

6 Покрiвля
В задовiльно му стан1

|,



7 одостоки

8 Сходовi клiтки, сходовi
шl

9 алкони, лоджll, ганки
(огородження бшrконiв i задовlльно стан1

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

1l Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

|2 BiKHa
Потребують замiни

1з Дepi
В задовiльному cTaHi

14 Вхiднi групи
В задовiльному cTaHi

15 Козирки вхiдних груп
Потребують поточного ремонту

16 Електрообладнанrrя (щитова,
мережi, будинкове

Електрообладнання потребуюс
поточного ремоIIту

|7 Лiфтт (машиннi
примlщенЕя, двер1

18 Системи центр€шьного
опаленнJI Потребують поточного ремонту

19 Системи гарячого
водопостачаннJI

Потребутоть поточноrо ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

Потребують поточного ремонту

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфшlьтове Потребують капiтального ремонту

22 ,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих Потребус капiта.ltьного ремонту

року.

Висновкп KoMic[i: технiчний стан житловою булинку на пров.
Куренiвський, 4/8- задовiль ний, дlяr ячий задовiльний. Житловий

lo 2022 -202з

о екс r жилого

Сахно С.М.

Соловян В.М,

будинок придатний до експлуатацi lBocl

(оцiнка технi.+rого стаЕу, висновок про;готовнiсть д
булинку у наступний перiоя)

Голова KoMiciT: головний iнженер ОД-506'

Члени KoMicii: iнженер 1 -i категорiТ

майстер техдiльницi

.Щата огляду (( _ )) 2022 р,

А- Войчещук О.М

Поmебують поточного ремонту

Поmебують поточного ремонту


