
Акт
загального огляду жIlлого булинку,

розтдшованого за адресою: вул. Петра Панча,2

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житjtового фонrr1 Обо,tонськоl,о

району м. Киева>> ОД-507
(назва виконавця послуг)

комiсiя у складi: головного iнженера Тiшенко В.п., застчпника нача.-tьника .;

благоустроЮ КозловоТ Л.В., iнженера з органiзашii експlуатацiТ те peMoHTy l

категорii Костюченко С.О., маЙстра техдiльницi €мельянова B.L

гIо l5.10.2020p.
(дата початку огляду) (дата завершення огляд),))

провела огляд жилого булинку за адресою: в\,л иця Петра Ilанча, 2

l встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 4822.6 кв. lvt., кi.,lькiсгь

квартир - 79 шryк.
На прибу динковiй териr,орii розмiшiуr,lться

(перелiк елементiв благоустрою)

2. ТехнiчниЙ стан жплого булинку та його прибулинковоТ територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ng 2 по вул. Петра Панча

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних koHcTpykriili, зовнirrrнi Ia

внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiллоry, BiKHa, лверi, сис ГеМi1 tio, ГВГl. ХI]П.

каналiзацii, лiфти' електрообладнання та прилеглу l,ериT орitо.

При цьому виявлено:

Висновок про технiчнил"l с,ган елеN,tента i Примi гка

конс,t кцii) б динку _

В задовiльному cTaHi

В задовi,ltьному cTaHt

В задовi;ьному cTaHi

Потребус герметизаuii

В заловiльному с,ганi

Покрiвля Потребус капiтапыrого ре]!tон,гу
поl,оtl j] вся )

ВоJtlстоки Потребу-'< прочипlення (зовнiшнi )

Iio еб),ють peMoll ту _,-

Найменування елемента
(конструкцii) булинк1

Л!
,llп

Фунламентиl

1 Фасади

Стiни

Герметизованi стики4

5 [liдлога

6

]

lч

Балкони, rоджii, ганки9
Сходовi клiтки. схоловi U]l

ij bнoмv cтzrнi IoTb

емельянова B.I.
(П.l.П. майстра)

з 15.09.2020р.
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огородження балконiв i монl v.

rо,rжiй)
Смiтгепровtlди (к.rапани, i Стовбури потребlтоть часткового

1 стовбури, rrIибе IlотоlIного сн]л. -l L \tlтгсзоl pHi
водоп l]l_]

BiKHa

камери

)

IIотребутоть часткового ремонту
(пiлога.
!срев'янi. заскленi. потребуrоть замiни1]

д i]epl

п I}хiднi грl,пи

Козирки вхiлнлtх груп

l--|
{

ii4
Е. tектрооблалнання (щитова,

_ _rj!gpg,K! 9} jgчд9э9 !ýцI lення)
lб ; Лiфти (ltatltиHнi itриrriщенвя, I Iрачюють в паспортному режимi

i.ц l маlU1.1Lн и.\ lЩЦЦЦле],!
i Системи центра]-lьного

lqцuд.п-
flотребуе часткового ремонту

Гг8 С'истеми гаряч0I о
в(\.1опостаriан}iяl

F9 системи холодного
во.lопостачан ll я i каналiэацii
ilрибулинкова територiя
(благоустрiй. асфаtьтове
IIо иття

Дитячi майлан.lики (об.таднання Вiдс}тнiй
дитячих r,rайданчикiв

Висновки Koмicii: ,гехнiчний сган житлового будинку N92 по вул. Петра Панча -
задовiльний. Житловий булинок придатний до експлуатацii в осiнньо-зимовий
перiол 2020 року.

(оцirtка технiчного стаяу. висновок про готовнiсть до ексruryаmцii жилого
булинку у васryпний перiод)

Го-lовний iнженер ОД-507 В. Тiценко

l]

Заступник начальника з благоустрою
iнженера з органiзацii експ"туатацii та
ремонт), I категорii

Майстер техдiльницi

Л. Козлова

е. Костюченко

в. Смельянова

IIотребутоть замiни

I io гребують поточного ремонту

Ilотребують поточного ремонту

Е.tектрощитова потребуе капiта.пьного

ремонту (перетяжка силового проводу)

IIоr,ребус часткового ремонту

I] задовiльному cTaHi

В зlцовiльному cTaHi, вимощення
потребус асфальтування.

,,1ата ог.пяду < /Э->> __:aе_2020р,

ё2r-


