
Акт
, загального огляду жилого булинку.,

розташованого за адресою: вул. lleTpa Панча,1

Смельянова B.l.
(П.l.П. майстра)

кп <керуюча компанiя з обслуговування жит.;iового фонлу, оболонського

районум. Киево> ОД-507
(назва виконавrи послуг)

Комiсiя у складi: головного iнженера Тiщенко В.П., застi пнl,iка нача.]lыillка з

благоустроЮ КозловоТ Л.В., iнженера з органiзацii ексttлуа1ацii та ремонту, I

категорii Костюченко е.О., майстра техдiльницi Сме.lьянова B.l.

з l5.09 , 2020р. по l5,10.2020p.
(дата початку огляду)

провела огляд жилого булинку за алi]есою вчjlи ця Петра Панча. 1

l встановила таке:

1. Житловий будинок, загЕIльна площа якого становить 9lЗ7 кв. м. KilrbKicTb

квартир - 128.

На прибулиНковiй територit розмiщу,ються : .лави л-lя ь iдпочинку, спор,гивний

майданчик, урни для смlття
(перелiк елементi в благоусr рою)

2. ТехнiчниЙ стан,.(илого булипку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns l по B.,r. Ile,ipa ПаrIча .:омiсiя

перевiрила стан несучих та огороджувальних KOHCTPYKU,i!, зсlвнiшнi та BHvTllit_tl:ti

"ri"", 
Ъrr*", покрiв.,чю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп. ХВП. каналiзАцiТ,

лiфти, електрообладнання, спортивний маi.l.]анчи к 1 а пр ил егjl) територi ю.

При цьому виявлено:

(да],а заверцlення огляду))

Найменування елемента
(кон i)б .llин

Фундаменти

Фасади

Стiни

Герметизованi стики

Пiдлога

Покрiвля

Висновок Itpo технiчниii стан е. ie},lclll,a
(конструкцilL) будинку

В задовi;tьному craHt

В задовi;tьному cTal:i
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Потребуе герметлlзацii
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чищепня (зовrriillrri)
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8 Сходовi lсiliтки" сходовi ма шl

Баткони. .тоджir. ганки
] iогоролжеч,н" баlконiв i
лоджlи)

l0 Смiттепроводи (клапанил
cr овб ц99р!)

Пс,т 0 ть о
tt заповiльному станiл ганки потребують
Dечонту

Стовбури потребуrоть часткового

По;кежнi гiдраlrти потребфть ремонту

В ,lадовiльному cTaHi

11()точ}Iого ()

1i Смiттсзбiрнi кшrсри I Iотребують часткового поточного
(водоп вiд) \1L\нт II1ллога.
BiB:Ha В задовiльному cTaHi

!Bepi | Потребують замiни з 1-16 пов. в 1-2пй,

Вхiлнi груrlи Потребують поточного ремонту

Козирки вхiдних груп Гlотребlтоть часткового поточного

i5 ; Електрообладllаtlня (щитова,
\l ежi. б динкоВе освrТJIення
Лi6,ги (машиячi примiпtення. працюють в паспортному режимi

l7 i Сис,геми цснтрalJtьного El заловiльному cTaHi
опа_,IеIiня

и. iI
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Системи гарячого
во]опостачitння
Системи хоJIодного
водопостачаЕня i каналiэацiТ
Прибулинкова територiя
(благоустрi й. асфап ьтове

иття)

19

tt !итячi майдан.rИки (обл:цнанЕя Сtlорrивний майданчик потребуе замiни
| лrrячих майданчикiв) cll,Klt

Висновки Koмicii: технiчниЙ стан житлового будинку Nql по вул. Петра Панча
* заловiльЕий. Жит,ловий булинок придатний до експJryатацii в ociHHbo- зимовий
пер;э;i 2020 рок1,.

(оцjl]ка технiчнOго стану. висновок про готовнiсть до ексrшуатафi жилого
булинку у насryпний перiоа)

Головний iнженер ОД-507 . Тiщенко

Заст,упник начаjlьника з блаI оустрою
Iнженера з органiзацii експпуатацii та
ремонту I категорii

Майстер техдiльнлrцi

Л. Козлова

€. Костюченко

Е:tек,трощитова в задовiльному cTaHi

В з4lовiльному cTaHi

flаlэЪглялу <__{!_j, -S> _2О2Ор.
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