
Товариство з обмеженою вщповщалыпстю
„МАИАС С1ЛТУМС”

Код 40538018 м.Чершпв, вул. Текстильншав, буд 1, тел. 972997

2 серпня 2017 р. № 2 3 $

Вщповщь на депутатське звернення 
вщ 17.07.2017 р. за№  02-25/35

Повщомляемо наступне :
1. Огляд буд1вл1 № 16 по вул. Текстильниюв був проведений 17.07.2017 року 

наявшсть тр1щин зафжсовано.
Надаемо вщповщний акт.

2. Маяки, згщно з « Порядком виявлення, обстеження та вжиття вщповщних 
заход!в щодо усунення дефект1в техшчного стану багатоквартирних жилих 
будинюв у м. ЧершговЬ) були встановлеш, про що надаемо вщповщний акт.

3. Вщповщно до « Порядку виявлення, обстеження та вжиття вщповщних 
заход1в щодо усунення дефектов техшчного стану багатоквартирних жилих 
будинюв у м. Черн1гов1», ТОВ « Майас С1лтумс» проводить щом1сячне 
обстеження стану маяк1в та трпцин.

Якщо виявиться розходження маяюв, то ТОВ « Майас Сштумс » зпдно з 
« Порядком виявлення, обстеження та вжиття вщповщних заходгв щодо 
усунення дефект1в техшчного стану багатоквартирних жилих будинюв у 
м. Черн1гов1 » повинен звернутись до ЧершпвськоУ М1сько'1 ради з проханням 
провести обстеження та скласти вщповщний акт.

ТОВ « Майас Сштумс » виконуе роботи, тшьки як1 за видами вщнесен1 до 
поточного ремонту, вщповщно до наказу Державного ком1тету Украши з 
питань житлового - комунального господарства вщ 10.08.2004 року № 150 
« Про затвердження Прим1рного перел1ку послуг з утримання будинк1в \ 
споруд та прибудинкових територи та послуг з ремонту примщеш, будинк1в 1 
споруд », кап1тальний ремонт не виконуеться.

Труби в пщ ваш  обстежеш , пщтшань не виявлено. Труби знаходяться в 
задов1Льному стан1.

Прибирания пщвалу по вул. Текстильниюв, буд. 16 тарифом не 
передбачено.

Директор С.М. Мшш
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Товариство з обмежеиою ввдповщальшстю
„МАЙАС С1ЛТУМС”

Обстеження будинку №16 по вул.Текстильншав вщ 19.07.2017р.

Ком1с1я в склад1 гол.шж.Приходька В.С.,майстра по благоустрйо 
Герасименко Н.В.обстежила будинок та виявила наступне:

В район! гид’Тзда №1 наступи. трпцини:
№ 1 -пщ в1кыом другого поверху вдовжки близько 1 МП

№2-поряд з впсном третього та другого поверху близько 1мп (зправа)
№ 3-шд в1кном третього етажна близько 1мп 
№4-зл1ва пщ в!кном третього поверху близько О.бмп 
№5-п1д в1кном 4 поверху близько 1мп 
№ 6-зл1ва пщ вшном О.Змп 
№ 7- близько!мп зправа над вшном 4 поверху 
№8-пщ вхкном 5 поверху зправа близько О.бмп 
В райот ш д’йда №3 наступи! трщини
№ 9-шд в1кном 4 поверху над вхщ ом у пщТздпо д1агонал! близько 
1мп
№  10-М 1Ж  вшнам! 3 та 4 поверху близько 1мп 
№ 11-тд в1кном 3 поверху по д1агонал1 близько-1мп 
№ 12-шд в1кном 2 поверху по Д1агонал1 близько 1.4мп 
№ 13,№14,№15-з права зверху бшя входу у пщ’хзд близько 0.5 мп кожиа 
№ 16 зл1ва 3 та 4 поверхами справа вщ  вххда у шд’1зд близько 1 мп 
№ 17; 18 близько 1,5 м.п. з права вщ  входу пщ’Узд М1Ж 2 та 3 поверхами 
№ 19 близько 1 м.п. поряд з вшном першого поверху

Код 40538018 м.Чершпв, вул. Текстильник1в, буд I,  тел. 972997

Затверджено директором
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АКТ

Майстер з благоустрою

Приходько В.С.

Герасименко Н.В.



Товариство з обмеженою вщповщальшстго
„МАИАС СШТУМС”

Код 40538018 м. Черш пв, вул. Текстильниюв, буд 1, тел. 972997

Затверджено директором
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С.М. М шщ

АКТ

Встановлення маяюв вщ 27.07.2017 року по вул. Текстильниюв, буд. 16 
Ком1С1я в склад! головного шженера Приходько В.С., майстра з 

благоустрою Герасименко Н.В. установила, що на буд. № 16 по вул. 
Текстильниюв були встановлеш маяки ФОП « Стрига В.О.» натрнцинах 
№ з № 1по № 19 в юлькост! 65.

Головний шженер

Майстер з благоустрою

В. С. Приходько

Н. В. Герасименко


