
АкТ ,/,1 "€
загального огляду жилого булинку,

розташоваIlого за адресою: вул. Петра Панча,11

емельянова B.I.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового фонду Оболонського
районум. КиевФ) ОД-507

(назва виконавrц послуг)

Комiсiя у скJIадi: головного iнженера Шевчука С.А., iнженера 1-oi категорiТ
Тiщенко В.П., майстра техдiльницi емельянова В.[.

з 19.09.2022р.
(лата початку огrrяду)

провела огJuIд жилого булинку за адресою: цуJI!!ця Петра Панча, 11

l встановила таке:

1. Житловий будинок, загшIьна площа якого становить 6594 кв. м, кiлькiсть
квартир- 109 штук.

На прибудинковiй територii розмiщуlсlться дитячий майданчик, спортивний
маЙданчик, лави дJUl вiдпочинку, урни для смiття

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчнпй стан жилого булппку та йоrо прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 11 по ву_п. Петра Панча

комiсiя перевiрила стан несrlих та огороджувiulьних конструкчiй. зовнiшнi та
вЕугрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каЕалiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територiю.

При цьому виявлено:

]ф
з/п

Найменуъання елемента
(констрlкцii) булинку

Висновок про технiчrтпй стан елемента Примiтка
Kotlc iI) б

В задовiльному cTari1 Фундаменти

2 Фасади Потребують обстуlсрання фасалноi
пJштки

з Стiни

4 Герметизованi стики Стики потребуrоть герметизаuii

ПiдIога В задовiльному cTari

Покрiвля IIотребуе капiтального ремонту

5

6

7 Водостоки Потребус прочищеЕня (зовнiшнi)

по 22.09.2022р.
(дата завершенru ог,rялу)

В задовiльному cTaHi



8 Сходовi rстiтки, сходовi маршi Потребчють капiта,rьного ремонту

Ганlол потребlтоть поточного ремонту

Стовбури потребlтоть часткового

Потребують часткового ремонту
(пiдлога)

9 Ба.пкони, лоджii, ганки
(огородження ба,тконiв i
лоджiй)
Смiттспроводл (клапани,
стовбури, шибери)

10

1l Смiтгсзбiрнi камери
(волопровiл)

11 BiKHa В задовiльному cTaHi

12 .Щверi В задовiльному cTaHi

1з Вхiднi групи

14 Козирки вхiдних груп Потребlтоть поточного ремонту

Електрооблалнан ня (щитова- В задовiльному cTaHi
м9ре;жц б},динкове освiтлення )

15

16 Лiфти (машиннi примiщення.
дверi машинних примiщеяь)

, l lрацюють в паспортному режимI
i

|7 Системи центрIцьllого
опалення

Потрбуе капiтмьяого ремонту

l8 Системи гарячого
водопостачдlня

По гребус каriга-тьного ремонry

l9 Сис,геми хо_цодного
водопостачatння i каналiзацii

Потребують капiтмьного ремонту

l7

18 В задовiльному cTaHi.

Висновки комiсГi: технiчний стан jкитлового будинку Ns11 по вул. Петра Панча
дитячого маЙданчику - задовiльниЙ. ЖитловиЙ будинок придатниЙ до ексшryатацii
в осiнньо-зимовий перiод 2022-2023 року

(очiнка технiчного стану. sисновок про готов

Прибудинкова територй
(благоустрiй, асфальтове
по иття

.Щитячi майданчики (обладяztн ня
дитячих майланчикiв)

Головний iнженер ОД-507

lнженер 1- оi категорii

Майстер техдiльницi

Асфмьтне покриття та вимощенЕя
потребус ремонту.

оудинку у наступнии

Шевчук

В.Тiщенко

о9

Оlо

.Щ'ата оглялу ,, /9 ,, 2022р.

в.смельянова

Потребують Itоточного ремонту.

жцлого

La


