
АкТ ",б "-/
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул. Петра Панча,l

КП <Керуюча компанй з обслуговуваt{ня житлового фонду Оболонського
району м. Киева>> ОД-507

(назва виконавru послуг)

Комiсiя у складi: головного iнженера Шевчука С.А., iнженера l-оi категорii
Тiщенко В.П., майстра техдiльницi емельяновоi B.I.

з 05.09.2022р. по 07.09.2022р.
(дата початку огляду) (лата завершення оглялу))

1. Житловий будшlок, заftlльна площа якого становитъ 91З7 кв. м, кiлькiсть
квартир- 128.

На прибудинковiй територiТ розмiurуються : лави для вiдпочинку, спортивний
майданчик, урни для смiття

(перелiк e.leMeHTiB благоустрою)

2. Технiчний став жилого булшвку та його прибудинково'i територiI:
Пiд час проведення огJuIду жилого бу,линку Ns 1 по вул. Петра Панча комiсiя

первiрила стан нес)лих та огороджувtulьних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвтlю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп, ХВП, каналiзацii,
лiфти, електрообладнання, спортивний майданчик та прилегJrу територiю.

При цьому виявJIеЕо:

Висновок про технiчний стан елемен.I,а Примiтка
(конс. цl б дин

Фундаменти Е} задовiльному cTaHi

Фасади В задовiльному cTaHi

Потребуt герметизацl'

Пiдrrога

Ns
з/п

Найменування елемента
(конструкцii) будиl{к),

l

2

3 Стiни

4 Герметизованi стики

)

6 Покрiв:lя Потребус кап iта.,тьного ремопту

емельянова B.I.
(П.I.П. майста)

провела огляд жилого булинку за адресою: вулиця Пеmа Панча. 1

i встановила таке:

В задовiльному cTaHi

Потребус ремонту



7 Водостоки Потребус проtмщення (зовнiшнi)

Потребують капiта,rьного ремонту8 Сходовi tстiтки, сходовi маршi
9 Ба;п<они. лодкii, ганки

(огоро.аження ба,тконiв i
лолжiй)

В задовйьному cTaHi, ганки потрбують
ремоЕry.

l0 Смiттспроводл (клапани,
стовбури. шибери)

Стовбури потребують часткового
поточного ремонту

1l Потребlтоть ремонту (пiдпога)

BiKHa В задовiльному cTaHi

.Щверi Потребують замiни з 1-16 пов. в 1-2пИ.

ll

12

lз Вхiлнi групи Потребlтоть поточного ремонту

|4 Козирки вхiдних груп Потребують поточного ремонту

15 Електрообладнання (щитова,
мережi, булитжове освiтлення)

Електрощrтгова в задовiльному cTaHi

16 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi vашинних примirчень)

Працюють в паспортному режимi

|7 Системи центрмьного
опалення

В задовiльному cTaHi

Системи гарячого
водопостачання

Потребlтоть капiтапrьного ремонту на
загальнш( коридорах

l9 Системи холодпого
водопос гачаrIЕя i каналiзацif

] tlожехшi гиранти потребують peMorrry

l

L7 Прибулинкова територй
(благоустрiй. асфа.тlьтове
покритгя)

Асфальтне покриття та вимощенЕя
потребус асфаrьтування.

l8 .Щитячi майданчики (обладнан ня
дитячих майданчикiв)

Спортивний майданчик потребуе замiни
сiтки та встановлення фlтбольних BopiT.

Висновки KoMiciT: технiчний стан житлового будинку Ns1 по вул. Петра Панча
- задовiльниЙ. ЖитловиЙ булинок придатний до експлуатацii в осiнньо-зимовиЙ
перiод 2022-202З pol<y

(ot_tiHKa технiчного стану, висновок пр жилого
бу;rинку у

Головний iнженер ОД-507 С.Шевчук

Iнженер l -oi категорii В.Тiщенко

Майстер техдiльницi
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Дt ю
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_ 2022р.

Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

l8


