
Комiсiя у скла,лi: головного iнженера Тiщенко В.П., заступlIика iiаLIальiIика J

благоустроЮ Козловоi Л.В., iнженера з органiзачiТ експлуатацiТ ,га ремонту l

категорii'-Костюченко €.О., майстра техдiл ьницi С мельянова B,I,

Акт
загального огляду жилого булинку',

розташованого за адресою: By;r. Петра Панча,I l

емельянова B.I.
(П,I.П. майстра)

КП<КерУючакомпанiязобслУговУванняжитJlовогофондуобt.,;rопського
району м. Киева> ОД-507

(назва виконавlц пос.туг)

з 15.09.20 20р. по 15 .10.2020р
(дата початку огляду) (]am завершеяня огляд) )

провела огJIяд жилого булинку за адресою: вулиця Пегра Панча, li
i встановила таке:

майданчик, лави для вiдпочинку, урни для смlття
(перелiк елементiв благоустрою)

1. Житловий будинок, загальЕа площа якого становить 778l кв, м, кiлькiст,ь

2. ТехнiчниЙ стан я(плого булrrнку та його прибулинковоi територi'r:

Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 1l по вул, Петра i iанча

комiсiя перевiрила стан несу{их та огороджуваJIьних конструкцlй, зоt]нlIlIнl -га

внутрiшнi cTi"r, 
"rr*r, 

no*pi"nro, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ц(), гБI,1, хвII,

кчпйiзацii, лiфти, електРооЪпчд"чп"" , дитячий маЙданчиК та при.-lсl,]l,,, : ept, TopiHi,

При цьому виявлево:

Висповок про технiчний стан елеменlа IJримiтка

конс ii) будин

i В зrylовiлыrому стагriФундаменти

Фасади

Стiни

Герметизованi стики

Пiдлога

Покрiвля

адовl.]ьному стан1

В задовiльному с,ганt

Потребують герме]изацlI

В зФlовiлыlому cTaHt

[Iотребус поточного ремонту
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ГГ. с"йri клiткr. сходовi марlпi В за,tовiлыrому cTaHi.
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Бг. :.чони. лоджiТ. ганки
(огородження ба-rконiв i
ло,,щiй)

iгтсзбiрнi камери
]оIlроtslд

Вiцна

l]B.:pi

Вхiднi групи

lal lовlльн()l!!у cTaHl.
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10 ! Смiтгспроводи (к]апани. 
i

('товбл,ри потребують частковоI,о

i i iотр,ебl,ють часткового ремонту
il)Га

I] задовiльному cTaHi.

iIоrребують замiпи

I itr греб}тоть поточного ремонry
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Ко ;;loKlt вхiдних груп

7 : (':,с lеми центраlьIrого
оIl.,]IеlI}Iя|-----|--

о,греоlтоть поточногоремонту

Г[отребують часткового ремонту

; ('лс,l,ема XBII в задовiльному cTaHi,
i r.:анапiзацiя потребус часткового
ipeмo

}J :rадовiльному cTaHi

(обла,,tнання В за,lовiльному cTaHi

( ;rc гемll гарячогс

Cll,:,геми холодtlого
вtl-1()постачrlння i каналiзаrii

I'Iпибl,динкова тёриторiя

l

lгl
I

I

I l 5 ll, l,:rстпообладнан ня (щи]1)ва. В задовiльнолrу cTaHi
]\,lерсжt.

i lб i Jliфп, (

бл,динкове trсвiт:lення
маlliиннl прIiмlIлariня, праrtюють в паспортному режимi

Iiотрсбуе поточного ремоfiry
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Вrtсл:г,s,;t-t l:orrieiii: rе,,нiчнi:й cl,alI )r, и,r.ii(}воi.о бу:tинку Ngl l по вул. Петра Панча
дитятlсгсr маr{давчику * задовiльний ,,i'.и T.,r cl ви i'i будинок придатний до експлуатацii
в ociH ньtl-зtr мовиЙ перiод :

Заступн ик начальника з блегоl.сrрою
Iнженере. з органiзачii eкcпJt,\ атацii .l-a

ремонl,у l ка,гегорii

Мlай cTepl Te.:+l iлы {и ц i

['о,повiiлtй i l;,деяер ОД_507

l

В. Тiценко

Л. Козлова

с. Костюченко

-/э ,ZD

ё=r-4 в. емельянова

Lql!Ф-ц!:lrиqgРФ

по+---


