
Вдовиченко Ж.О.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обсlryговування житлового фонду Оболоliського
району м. Ки€ва) ОД-507

(назва виконавця пос,туг)

Комiсiя у скJIадi: головного iнженера Тiщенко В.П,, засryпника нач€Lпьника з
благоустрою Козловоi Л.В., майстра техдiльницi Вдовиченко Ж.О.

з lЗ.04.2022р. по l3.05.2022p,
(лата початку оглялу) (,uaTa завершення огля,з;-)

провела огляд жилого булинку за адресою: вулиця Петра Панча. ..i

l встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 4672 кв. м, rl:ltbKictb
квартир - 79 шryк.

На прибулинковiй територii розмiпlуоться дитячий майданчик, ,laj]!i для
вiдпочинку, урни для смiтгя

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Техпiчний стан жплого булпнку та його прибудинковоi тери,тпрii:
Пiд час проведення огJIяду жилого булинку Jф 4 по вул. Петра l iанча

комiсiя перевiрила стан нес}пtих та огороджув€uIьних конструкцiй, зовнiлlнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГRГ . ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та при.],l(]г.I\, ,, _,,tt;opilt.

При цьому вияыIено:

Висновок про технiчний стан елеменi,а
конс ii) б дин

В задовiльному

Потребус герметизацii

В заловi.пьному стан i

Потребуе капiта,rьного ремонт).
поточнии вико
Потребус прочищення (зовнiшнi)

гI ють капlтмьного \{oIlT}

ль
з/п

Найменування елемента
(констрlкцii) будинку

I Фундаменти

1 Фасади

3 Стiни

4 Герметизованi стики

Пiдлога

6 Покрiвля

Водостоки

Сходовi клiтки, сходовi маршitt

9 Балкони, лоджii, ганки в за,довiльнолt cTaHi, ганки п чють

Акт {-Е
загального огляду я(илого булинку,

розташованого за адресою: вул. Петра Панча'4

В заловiльному

Потребують обсryкуваrrня фасалноi
плитки

7



I r о^ородженllя ба,rконiв i
лс.r;кlй)

10 ('л.,iттспровош,r (клапани. Стовбури потребують часткового
и, шибе и)t i,lвб

l1 сrIiттсзбiрнi камери
( ]jOдо овiд)

поточного о
Потребутоть ремонry (пiдлога.)

Потребlтоть поточного ремонту

l l BiKHa

l3 ; lэx i:Hi групи

14 | Кr,зирки вхiдних грул Потребують поточного ремонту

15 , ЕлектрообладнанЕя (Iпитова.
, ,исрежi, б динкове освlтлення

lб ' llir[,T;i (,lalrrиHHi примiшення. Прачюють в паспортному режимi
/iBep1 }1аШИННИХ П имIшlень

17 l Системи цеЕтрального Потребус часткового ремонту

l 18 ('rtстеми гарячого
| всjlопостачання
l9 Системи хо"]одного

,ro,1( )постачання i каналiзацii
|7 [iриб1,.uинковатериторiя

1 5;iагоустрiй, асфальтове
IloK иття

i8 Литячi майдаrтчики (обладнаняя
дитячих майданчикiв)

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку J\Ъ4 по вул. Петра Панча
дитячi)l о маЙданчику - задовiльниЙ. ЖитловиЙ булинок придапrиЙ до експJIуатацiТ
в Becllr] но-лiтнiЙ перiод 2022 року

(оцiнка технjчного стану, висновок про готовнiсть до ексшryатацii жилого
булинку у насryпний перiол)

Голов,tий iнженер ОД-507 В. Тiщенко

Засryпн ик нач€lльника з благоустрою Л. Козлова

Майстер ж.вдовиченко

l

lг-]

ремонт},.

В заловiльному cTaHi

В заловiльному cTaHi

Потребус перетяжки електромереж

Потребус капiтального ремонту

Потребус часткового ремонту

Асфальтне покриття та вимощенЕя
потребу€ асфальтування.

В задовiльному cTaHi

,I|,aTa il1- t: УЭ у f7э- 2022р.

техдiльтицi''\


