
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Щубровицькао7

Тараненко 'Г.П.

(II.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського paiioHy м. Кисва>

од-507
(назва виконавuя послуг)

Комiсiя у скJIадi: головного iнженера Тiщенко В.П., застчпнllка нач[Ljlьн,tка з

благоустроЮ Козловоi Л.В., iнженера з органiзацiТ ексллуатацii та реьтон,гу l

категорii КостюченкО €.О., майстра техдiльницi Тараненко 1"П,

з l5.09.20 20р. по i5.10.2020p.
(дата початку огляду) (дата завершення оглялу)

провела огляд жилого будинку за адресою: в\,.;]и ця Дчбровицька Ns7

l встановила таке:

На прибулинковiй територll розмlщую ться ,урни для смlття
(перелiк елементiв благоус,грою)

2. ТехнiчншЙ стан жптлового будинку та його прибудинковоi територii':

Пiд чаС проведення огляду жилого булинку ]ф 7 по вул. r1l,бровиirькiй

комiсiя перевiрила стан нес)лих та огороджувальних конструкuiй, зt,lвнitrrнi la

внутрiшнi cTi"r,.""*", покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, l-вп, xBlI,
канЙiзацii, лiфти, електРообладнання, дитячий маЙданчик та прилеi,.il), тери r,opiro.

При цьому виявлено:
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i9 Системлi холодного
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Виснtrвки Koмicii: технiчниЙ стан жит.гIового будинку Ns7 по вул. ДубровицькiЙ
диlяllого майданчик} - задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii
в осiнньо-зимовий перiол 2020 року.
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Головний iнженер ОД-507

Застчпник начаJ,tьника з благоустрою
lнженера з органiзацii експлуатацii та
ремонту I категорii

Майстер техдi,,lьницi
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