
Акт
загального огляду я(rlлого булинку'

розташоваltого за адресою: вул. Петра Панча,7

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонлу Оболонського району м. Кисва>

од-507
(назва виконавця послуг)

комiсiя у складi; головного iнженера Тiщенко В.п., заступника нача.jlьtiика з

благоустрою Козловоi Л.В., iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту i
категорii Костюченко е.О., маЙстра техдiльницi Тараненко Т.П.

з 15.09.2020rl. по 15.10.20]0p,
(лата початку огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вулиця Петра [Iанча, 7

l встановила таке:

1. Житловий булинок, загшIьна площа якого становить 835l кв. шt" кiлькiсr,ь

квартир -229 lлтук.
На прибулиНковiй теритоРiТ розмiщуюТься дитячиЙ шtайданчиtt, ,1(tВИ llЛЯ

вlдпочинку, урни для смlття

2. Техпiчнпй стан ?килого булинку т,а його прибулинковоi TepllTopii:
Пiд чаС проведення оглядУ жилого булинку Nc 7 по Byl. Пстрzi ГIанча

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджува]ьних конструкuiй, зoi]iiiillHi та

BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi. системи цо. гвil. хвгI.
каналiзацiТ, лiфти, електРообладнаннЯ, дитячиЙ майданчик та прилеl,п), гэрlr горiкl.

При цьому виJIвJIено:

Висновок про технiчяилi стан елс]rtеI]-t,а [ lримiгка
(конс чкцl1) будинку

В задовiльнолtу cTaHi

Фасади В зацовiльнотч1, cTaHi

В задовi-rьному cTaTii

Герметизованi стики Потребl,с герметизаrlii

IIiдлога | В задовiльному cTaHi

(дата ,}aвepUreIi ня ог.]я,lу)
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6 IIокрiвля I] заJtовiльному cTaHi

Тараненко Т.П.
(П.I.П. майстра)

(перелiк елементiв благоустрою)
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\IИ ХОЛОДIJОГО

остачання i каналiзацii
В за;lовiльному cTaHi

iiircHr;tK:l; r{t}lricii: l,ехнiчяий стан )i(йтлового будинку Ns7 по вул. Петра Панча
:1,1 .я:i0i ": \iаЙданч1{к\ - задовiльний. -',Китловий бу;tинок придатний до експлуатацiТ
в осiн}lсi,-зиrrовий ilерiод 2020 року.

|:lцiнка r,е.хttiчllого cтal{y. висновок пцr готовнiсть до експлуатацii жилого
будинку у rrас,гупяий lrерiол)

Г'о.,-tсЁiri и й iгlженер ОД-507 . Тiценко

Засryпник началыlliка з благоустрою
Iнженера з органiзаuiТ експлyатацii та
рем(}нl,у I категорii

Л. Козлова

с. Костюченко

/,

Т. Тараненко

рем(lнту

l


