
Акт
загального ог.цяду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. .Щуброви цька,3

Тараненко Т.П.
(П.1.II. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Кисва>
од-507
(назва виконавця послуг)

Комiсiя у скJIадi: головного iнженера Тiщенко В.П., заст;чпника нача"iьн-Llка з

благоустрою КозловоТ Л.В., iнженера з органiзацii експ,.rуатацiТ та ремонт1, i

категорiТ Костюченко е.О., маЙстра техдiльницi Тараненко Т.П.

з 15.09.2020р. по 1 5.10.2020
(лата початку оглялу) (дата ]авершсння опяд),)

провела огляд жилого будинку за а/:1ресою: вчлиця Дл,боовиuька jygз

l встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 6864.8 кв. м, Ki.rbKicTb

квартир - 2lб штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються 2 дитячих Nlай.lан ч Llки

(перелiк елемен,гiв благоусrрою)

2. Технiчrrий станrl(итлового будинку та його прибудинковоТ TepнTopii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку JФ 3 гrо вул. Jl,брозиrtr,,,;i:

комiсiя перевiрила cTalt несучих та огородх(увальних конструкцiй. зовнiшнi гз

внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи t{O, I-BII. XBIl.
каналiзацiТ, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеl,Jу TeprlIop,,tr

При цьому виявJIено:

Найменування eJteMeHTa Висновок про технiчний стан e"-]ei.lell,l,a l I I;,lr:,l: гк.
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i Дитячi майданчики (обладнання
чих маЙдан.Iикiв)

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку Л!3 по вул. .Щубровицькiй
._lиl,ячоI,о маЙданчику - задовiльниЙ. ЖитловиЙ будинок придатниЙ до експлуатацii
l] осiнt{ьо-з}lмовий перiод 2020 року.

((-1lliIlKa 1,ехнiчlIого ставу. виснов()к про готовнiсть до експлуатацiТ жилого
булинку у-' наступний перiод)

Головний iнженер ОД-507 Тiщенко
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Застl,пник начаrIьника з благоустрою
Iнженера з органiзацii експлуатацii та
ремонту I категорii

Майстер техдiльницi

Л. Козлова

с, Костюченко

IIо,гребуе ремонту
В заловiльному cTaHi

[J задовiльному cTaHi

I Iотребуrоть замiни

I} заловiльному cTaHi

IIо,t,ребують поточного ремонry

11оr,ребують ремонту

Електрообладнання в задовiльному
с rаt li. F.лектрощитовi в задовiльному
cTalti
Працюють в паспортному режимi

Il() гребують часткового ремонту

[[оr,ребують часткового ремонту

Поl,ребуrоть часткового ремонту

IIor ребус доукомплектацii

j{aTa ог.чялу ((_>) 2020р.

Т. Тараненко
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