
Акт
загального огляду жплого булинку,

розташованого за адресою: вул. Петра Панча,5

Слtельянова B.I'.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування жит.пового фонлу Оболонського

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

Комiсiя у складi: головного iнженера Тiщенко В.П., заступникз начfu1ьника ,]

благоустроЮ Козловоi Л.В., iнженера з органiзацii експлуатацiТ та ремонту l

категорii Костюченко С.О., майстра техдiльницi емельянова B.I.

по i5.10.2020p.
(дата початку огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вуJiиця Петра Панча. 5

l встановила таке:

1. Житловий булинок, загilJIьна площа якого с i :Iновить 835 1 кв. пl. кiлькIсть

квартир - l28.- 
На прибулинковiй територii розмiщуються дитячий майдаirчttк, сitортttвний

майданчик, лави для вiдпочинку, урни д-пя смiття
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан ,кtллого булинку та його прибудинковоТ териr,орiТ:

Пiд час проведеннJI огляду жилого будинку Nq 5 по вул,.Гlетра 11ан.ча

комiсiя перевiрила стан несу{их та огороджува"пьних конструкцlи, зовнllI!нt та

внутрiшнi cTir",.rr*", покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвll. XBll.
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячпй майданчик та приJlегл} r,ериторiю

При цьому виявлено:

Найменування елемента Висновок про техяi,tний с,гая ejleN{ertTa llpиr,liTKa

кOн дин кон цll о лин

Фундаменти В задовiльному cTattt

Фасаци В зацовi;lьному cTatrt

Стiни В задовiльному cTal; i

Герметизованi стики

ГIiдлога В задовi;Iьяому cTat,i

(дата ]авершеяня огля,lу)

Покрiвля -l По,гребус капi,галыlого ремонту

Потребують tlрочllIцення (зовнiшн i)
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Сходовi клiтки. схоловi lIIllt

Водостоки

Iio

з l5.09.2020p.

Потребують герметизачii



9 I()дж1l. ганки В за,;tовiльному cTaнi. ганки
по греб}.ють ремонту.(огороджеrtня бапконiв i

-I]оджiй)
Смiттспроводи (клапани. Стовбури потреб},ють часткового
с говб и. п;иб и) \1онL-lll Смiтгсзбiрrri камери Потребують часткового ремонту
1ВОJОП Bi;r) (пiлога.
BiKHa !срев'янi, заскленi. потребують замiни

12 | .Щверi

Вхiднi грl,пи IIотребl,rоть поточного ремонту
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Козирки вхiдrtих rруп
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Е",tектооб.qаднан ня (щитова_

__ l IýР9ЦL о\,л[l}lкоRс освiт;iення
lб ; ,'liфти (мшrиннi примiщення,

-ltJe имiщеяь)
Сirстеvи цснтраJыlого

Системи гарячого
вс.,1опостачання

В задовiльному

Ac{ralbTHe покриття та вимощення
гlотребутоть ремонту.
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aп
системи холодного
водопостачання i каналiзацii
Прибуlиllкова територiя
(бrrагоустрiй. асфатьтовс

i8 Дитячi май.цанчики (обладнання В задовiльному cTaHi.
дитячих майдапчикiв

Виснсвки Koмicii: технiчниЙ стан житлового будинку Л!5 по вул. Петра Панча
дитячого майданчику - з
в осiнньо-зимовиЙ перiод

адовiльниЙ. ЖитловиЙ будинок придатниЙ до експлуатацiТ
2Э20 року.

По,гребуrоть за.viни

Потребуrоть поточного ремонту

В за,rовiльвому cTaHi

Прачюють в паспортному режимi

В задовiльному cTaHi

ХL}П потребуе ремонту (пож.гiдрант),

(оцi IlKa технlчнl)го a,тану. висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинк1 у насryпний перiол)

Головний iнженер ОД-507

3аступник начiulьника з благоустрою
Iнженера з органiзацii експлуатацiТ та
ремонту I категорii

Майс,гер техдiпьницi Z-:4ч.

В. Тiценко

Л. Козлова

е. Костюченко

,r'2 2020р.

емельянова

l

L i]0кри,п,я) _


