Акт
загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вул. Петра Панча,9
Смельянова B.I.
(П.I.П. майстра)

КП

<Керу+оча компанiя з обслуговування житлового фонду Оболонського
району м. Киева>> ОД-507
(назва виконавlц послуг)

Комiсiя у складi: головного iнженера Тiщенко В.П., заступника начЕlльника
благоустрою Козловоi Л.В., iнженера з органiзацiТ експлуатацiТ та ремонry
категорii Костюченко С.О., майстра техдiльницi емельянова B.I.

по l4.05.202lp.

з 14.04.202l

(дата завершення огляду))

(дата початку оr,'lяду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вулиця Петра Панча, 9
i встановила таке:

Житловий будинок, загшIьна площа якого становить 9642 кв. м, кiлькiсть
квартир - 128 шryк.
На прибулинковiй територii розмiщуються спортивний майданчик, лави для
вlдпочинку, урни для смlття
1.

(перелiк елементiв благоустрою)

2.

Технiчнпй сташ жплого будинку та його прпбудинковоТ територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Jф 9 по вул. Петра Панча

комiсiя перевiрила стан несуtlих та огороджувчtльних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзачii, лiфти, електрообладнання, та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
Ns
з/п

Найменування елемента
(конструкuii) будинку

Висновок про технi.пшй cтilн елемента
(конструкчii) булинку

l

Фундаменти

В задовiльному cTaHi

2

Фасади

В задовiльному cTaHi

J

Стiни

В заловiльному cTaHi

4

Герметизованi стики

В задовiльному cTaHi

5

Пiдrога

В задовiльному стшri

6

Покрiвля

Потребуе капiта,,rьного ремонтy

7

Водостоки

Потребутоть часткового ремонту

8

Сходовi клiтки, сходовi маршt

Потребlтоть ремонту

Примiтка

з
I

В задовi.tьному cTaHi, ганки потребують

l1

Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лолжiй)
Смiттепроводи (клапаlти,
стовбури, шибери)
Смiтгсзбiрнi камери
(водопровiд)
BiKHa

l2

lBepi

Потребують замiни з 1-16й пов. в 1,2п.

lз

Вхiднi групи

Потребують поточного ЕЕмонту

14

Козирки вхiдних груп

Потребують поточного ремонту

15

Електрообладншrня (пштова
мережi, булинкове освiтлення)
Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiцень)
Системи центрального

9

l0
l1

lб
|7

l8
19

17

l8

ремонту.

Стовбури потребlтоть часткового

ремонry
Потребlтоть часткового ремонту
(пiллога)
В задовiльному cTaHi.

Електрощитом потребус поточного
ремонту
Прачюють в паспорпrому режимi
В задовiльному cTarri

опaUIеЕня

Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачання i кана,тiзацii
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа,rьтове
покритгя)
!итячi майданчики (обладнання
дитячих майданчикiв)

В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi (потребуе ремонту
труба на загмьному коридорi)
Асфальтне покриття та вимощенЕя
потребуе ремонту
спортивний майданчик потребуе замiни

Висновки Koмicil: технiчний стан житлового будинку

-

по вул. Петра Панча
задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод
J\Ъ9

202l року

(очiнка технiчною стану, висцовок про гоmвнiсть до експцzатафi жилого
булинку у насryпний перiод)

Головний iнженер ОД-507

В. Тiценко

Заступник начальника з благоустрою
Iнженера з органiзацii експJryатацii та
ремонту I категорii

Л. Козлова

.rZ

Майстер техдiльницi

.Щата

ог,тяду

,, УУ

,,

с. Костюченко

202lp.

в.емельянова

