
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Петра Панча,l

КП <Керуюча компанiя з обсrryговуваннJI житлового фонду Оболонського

району м. Киева> ОД-507
(назва виконавчя посrryг)

Комiсiя у скJIадi: головного iнженера Тiщенко В.П., заступника начtшьника з

благоустрою КозловоТ Л.В., iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту I

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

з |4.04.202| по l5.05.202lp.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду))

провела огляд жилого булинку за адресою: вYлиця Петоа Панча. 1

l встановила таке:

l. Житловий будинок, загЕLпьна площа якого становить 9137 кв. м, кiлькiсть
квартир- 128.

На прибулинковiй територii розмiщуються : лави для вiдпочинку, спортивний
майданчик, урни для смlття

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибулинковоi територiI:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns l по вул. Петра Панча комiсiя

перевiрила стан несучих та огороджувЕuIьних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii,
лiфти, електрообладнанrrя, спортивний майданчик та прилеглу територiю.

При цьому виявлено:

Ns
з/п

Найменування елемента
(констрlкцii) булинку

Висновок про технiчний стан елемента
(конструкцir') будинку

Примiтка

1 В задовiльному cTaHi

2 Фасади В задовiльному cTaHi

з Стiни В задовiльному cTaHi

4 Герметизованi стики Потребуе герметизацiI

5 Пiдлога В за,довiльному cTaHi

6 Покрiвля Потребуе поточного ремонту

,7 Водостоки Потребуе прочищення (зовнiшнi)

Смельянова B.I.
(П.l.П. майстра)
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8 Сходовi клiтки, сходовi маршt Потребують ремонту
Балкони, лоджii, ганки
(огородження бшконiв i
лоджiй)

В задовiльному станi,ганки поребують
ремонту.

Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Стовбури потребують часткового
потоIшого ремонту

ll Смiтrезбiрнi камери
(водопровiд)

Потребують часткового потоtIного

ремонry( пiдлога.)
1l BiKHa В задовiльному cTari

12 !Bepi Потребlтоть замiни з 1-16 пов. в 1-2пiд.

1з Вхiлнi групи Потребують потоtшого ремонту

14 Козирки вхiдних груп Потребують часткового пототшого

ремонту
15 Елек,грообладнання (щитов4

мережi, будинкове освiтлення)
Елекгрощитова в задовiльному cTaHi

lб Лiфти (машиннi примiщенця,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному режимi

17 Системи центрatJlьного
опаленЕя

В задовiльному cTaHi

18 Системи гарячого
водопостачання

В задовiльному стшri

l9 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

Пожежнi гiдранти потреб}тоть ремонту

|7 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

ГIотребуе асфальryвання

l8 !итячi майдаlrчики (обладнання
дитячих майдан.п,rкiв)

Спортивний майддгчlлк потребуе замiни
сiтки

Впсповки Koмicil: технiчний стан житлового будинку Ns1 по вул. Петра Панча
- задовiльний. Житловий будинок придатний до експJryатацii в весняно-лiтнiй
перiод 2021 року

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до ексrиуатацii жилого
будинку у наступний перiол)

Головний iнженер ОД-507 - В. Тiщенко

Заступник начальника з благоустрою
Iнженера з органiзацii експлуатацii та

ремонry I категорii

Майстер техдiльницi

Л. Козлова

с. Костюченко

,Щата огrrяду n /? ,, 2О2|р.

в.емельянова
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