
Комiсiя у складi: головного iнженера Тiценко B.[l., заступника Еачаilьника з

благоустрою kозловоi Л.В., iнженера з органiзаuii експлуатацii та ремонту I

категорiiКостюченко С.О., майстра техдi"rьницi Тараненко Т,П,

Тараненко Т.П.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району шл. Киева>

од-507
(назва виконавця послуг)

з l5.09 . 2020р.
(дата початку огляду)

Акт
загаJIьного огляду жилоrо булинку,

розташованого за адресою: вул. rleTpa Панча,3

по 15.10. 2020р.
(дата заверпtення оlJlя :ry )

l. Житловий будинок, загальна площа якого становить 12966.5 кв. м, кiлькiсть

квартир -189 шryк.- 
На прибулинковiй територii розмiщуються 2 дитячих rtайдаitчики- jlaBij для

провела огляд жилого булинку за адресою: вулиця Петра Панча. j

1 встановила таке:

вiдпочинку , урни д,tUl смlття
(перелiк елементiв благоустрою )

2. Техпiчпий стан жнлого булипку та його прибулинковоi TeprtT,opiT:

Пiд час проведення огляду жилого булинку Лs 3 по ву,т, I1eTpo IIанча

комiсiя перевiрила стан несучих та огородя{уВаJlьних конструк1{lЙ, З()tsI:llli]ii Та

внутрiшнi cTirr, .r"*", покрiвлю, пiдлоry. BiKHa, дверi, системи ЦО, I :l1 i, XBII,

каналiзацiТ, лiфти, електрооЪладнання, дитячий майданчик та прилег,t\ територiю.

При чьому виявлено:
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Висновки Koмicii: -IехнiчниЙ стан жj.lтлового будинку NqЗ по вул. Петра Панча
диlячо1,() май,цанчиI:у - задовi.,Iьний. }Китловий булинок придатний до експлуатацii
в осiнноь-зимовий перiод 2020 року.

Пt; гребутоть ремонту

Псrгребують qасткового поточного

В ,адсlвiльному cTaHi

В ,lадовiльному cTaHi
OHl,y

В ,lадовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

ГIсl гребус поточного ремонту

Праrrюють в паспор,гному режимi

IIо,tочний ремонт кана,,riзацiйноi мережi

В зtцдовiльному cTaHi

В llrдовiльному cTaHi

В -llt.tовiльному cTaHi

(оui i]ка,tехнlчяого стану. висн();]()к про готсlвнiсть до експлуатацii жилого
буеинк1,, 1, наступriий перiод)

Головний iнженер ОД-507

Заст;-пник ЕIачЕuIьника з благоустрою
Iнженера з органiзацiТ експлуатацii та
ре\lонту i категорii

Майстер ,гехдiльницi

. Тiщенко

Л. Козлова

€. Костюченко

Т. Тараненко

ровiЛ)

l--_]

I

L

]t
_-+


