
Акт
загального оглядч жилого будпнку,

розташованоrо за адресою: вул. Петра Панча,4

€мельянова B.I.
(П.I.П, майста)

кп <керуюча компанiя з обслуговування ){tитлового фонду, обо;rtlнського

пайонч м. Кисва> оД-507
(назва виконавця послуг)

Комiсiя у скJIадi: головного iнженера Тiценко В.П.. застуrтника нача.]Iьника з

благоустрою Козловоi Л.В., iнженера з органiзацiТ експлуатацii та релrон-г1, I

категорiТ Костюченко е.О,, майстра техдiльницi Смельянова B,I,

з 15.09. 2020р. по 15.10.2020р
(дата початку огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вчjlи Петра [1анча. -i

l встановила таке:

1. Житловий будинок, загшIьна площа якого становить l2966.5KB. м, кi.цькiсть

квартир - l89 шryк.
на прибудинковiй територii розмiщуються дитячиЙ ltаЙдаrtЧИК, 

'taBlt 
;l-]Я

вiдпочинку, урни для смlття
(перелiк елементi в благоус l рою)

2. Техпiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:

Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 4 по вул, Петра IIан.ча

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конс,],рукцlи, зовнltllнl -га

внутрiшнi cTi"",.r"*r, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, сис,геми цо. гвгl. хвп.
канЙiзацiТ, лiфти, електрооЪпuдпu""", дитячий маЙданчик та прилегл} Teplr горiю

При цьому виявJIено:

Висновок про технiчний cTa}I елемеtIта ГIримiтка

(коя yKцll

Фунламенти В задовi:rьном}

Фасади В задовi:lьному стапt

Стiни В зацовirlьному

Герметизованi стики Потребус герметизачiТ

Пiдlога В задовi;rьному cTaHi

Покрiв:rя lIотребус капiта"цьного реl{онту.

(дата завершсння огляду)

о
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Потребуr: прочищеiiня (зовнiшнi)

Найменlвання елемента
(KoHcTpyKuii) булинк1 _ .
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зlп

l

2

J

1

)

6

Водостоки7

8 СходoBi клiтки. cxo]loBi ма f] зa. t
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trIБаtкони, ;tоджii. ганки
(огородження ба-rкоriiв i

r jtОЛЖllt

Смiттспроволи (клапани. С:,овбури потребуоть часткового
стtlвбури. tшибýри) ,lоr,очt{ого ()

Смiттсзбiрпi калrери [Iоr,ребутоть часткового поточного
(водоп Bi.,r) он пlд,Iога.
BiKHa

,{Bcpi ] ГIо,гребують за,мiни

Потребують поточного ремонту з 1го по
zu п1

1]

д.

ожiре(-, i-i}, осL]e тв

Пtlтребlrоть потоqного ремонту з l го по
2й пiд.

това,
rlення

Е;lектрощитова потребуе капiтального
c\toH (п етяжка силового

. l б .lJiфти (лrаrlrиннi примiщення.
i ,IBcpl машинtlих п

Гl riбir*" ц."rр-**
иl!1llUснь

ll()I,o

о Ilа:lеItfiя
Системи гарячого
во.l(опос,гачаIIяя

системи хо.цодного
во.lопостачання i канапiзацii

В задовi.цьному cTaHi

В за.:овiльномч cTaHi. вимощення
поr ребус асфапьтування.
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г |7 ова ,гер}{торlя

й. асфа,rьтове

2]итячi майданчики (об;rаднання
дитячих ммда}lчикlв

Висновки Koмicii: ]ехнiчниr'i стан житлового будинку Nэ4 по вул. Петра Панча
дитяt{ого маЙданчику - задовiльний. Житловий будинок придатний до експJryатацii
в осiнньо-зимовиЙ перiол 2020 року.
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В за.,tовiльному cTaHi. ганки потребують
ре\{онт},.

В за.,tовiльному cTaHi

Працюють в паспортному режимi

I lо,требус часткового ремонту

IIотребус часткового ремонту

В lадовiльному cTaHi

(otliHKa r,ехltiчногt'l стану, B}lcнOBoK про гmовнiсть до експлуатачii жилою
булинк.ч 1, насryпний перiол)

Го.rовний iнженер ОД-507

Заступник начЕuIьника з благоус,грою
lнженера з органiзацii експлуатацii та
ремонту I категорiт

Майстер техдiльницi V/-=--"-/u

В. Тiценко

Л. Козлова

с. Костюченко

.lа,гаогляд1 ,r__е1, -'аЭ 2020р.

емельянова

iТТR-ц"i ,pl*
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Козирки вхiдних груп
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покри,ггя) _


