
Комiсiя у склалi: головного iнженера Тiщенко В.П., заступн}rкэ tiаrlальника з

благоустроЮ Козловоi Л.В., iнженера з органiзацii експлуатацii l,а peMoHTv I

категорii'-Костюченко С.О., майстра техдiльницi €ме-rlьянова B,I,

Акт
загального оrляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул. lleTpa Панча,9

(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обсJryговування житлового фонду оболонського

району м. Киева> ОД-507
(вазва впконавчя послуг)

з 15.09.2020р. по 1 5.10.2020р
(дата лочатку огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вчли ця Пе ,гра I Iанча. i)

l встановила таке:

вlдпочинку, Урни для смlття
(перелiк елементiв благоустрою)

каналiзацiт, лiфти, електрообладнання, та прилеглу тери,горlю,

При цьому виявлено:

Найменування елемента Висновок про технiчний стан еле}lента [lримiтка

ди кон uii) булин

(дата завершення огjlr:l! ))

1 . Житловий будинок, загЕшьна площа якого сl,ановить 9642 кв. м - кiлькtсr,ь

квартир - l28 штук.- 
йа прибулинковiй територii розмiщуються спортивний майдаrtч,tiс_ ,Iави дJя

2. Технiчний стан жилого булпнку та його прибудинковоi r,ериторii:

Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 9 по вул, I[eTpa lIанча

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних консl,рукцlй, зовяiшI{l ,га

внутрiшнi cTi"", 
"r"*", 

пофi"по, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГtjП, ХВП,
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8 Сходовt клlтки. cxoj(oBr ма Illi }J,l ь peмoнly _

€мельянова B.I.
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Ilотребують потоt{llого ремонту

I1раttюють в паспортному режимi

. висlrоаок про готовнiсть до експлуатацii жилого
лиltкr у насryпний перiод)
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Висновки Ko'icii: технiчний стан житлового будинку JE9 по вул. Петра Панча -задовi;Iьitий, Житловий булинок придат}lий ло йсп.туатацiТ в осiнньо-ймовий
irерiоr 2()20 рок1,.

Головний iнженер ОД-507

Заступник начаIьника з благоустрою
Iнженера з органiзацiТ ексt]луатацiТ та
ремонтч I категорii

Майсr ер техдiльницi

В. Тiщенко

Л. Козлова

с. Костюченко

Потребують часткового ремонту

fiсрев'янi, заскленi, потребутоть замiни

(пiд.rога

Потребують замiни з 1-1бй пов. в 1.2п.

ГIотребують поточного ремонту

Потребус ремонту, поточноiо

В,заловiльн<rм1, cTaHi

В заловiльному cTaHi

[3 зtшовi"пьному cTaHi

Асфальтне покриття та вимощеншl
потребус ремонту

пtrDтивний майданчик потребуе замiни(,

Лата tlглялу <<_/'€ _>> z'O __202Ор.

ёZаа:_ в. Смельянова

f1 i дитячих майданчикiв)


