
АкТ"a,'5
загального огляду жилого булпнку,

розташованого за адресою: вул. Петра Панча,4

€мельянова B.I.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговуваннJI китлового фонду Оболонського
райоIry м. Киевa>) ОД-507

(вазва вяконавru послуг)

з 12.09.2022p. по 1З.09.2022р.
(лата початку оглялу) (лата завершення оглялу)

провела огляд жилого будинку за адресою: вчлиця Петра Панча, 4
l встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 467?. кв. м, кiлькiсть
квартир - 79 штук.

На прибулинковiй територii розмiщуються дитячий майданчик, лави для
вi,щlочинку, урни для смiття

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булпнlсу та його прибудинковоТ територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Jф 4 по вул. Петра Панча

комiсiя пёревiрила стан нес)лих та огороджувшIьних конструкцiй, зовнiшнi та
внугрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дптячий майданчик та прилеглу територiю.

При цьолry виявлено:

Найменування елемента Висновок про технiчкий стан елемента
(кон о динк (кон l б

В задовiльяому

Фасади Потребlтоть обстукуъання фасалноi
пjIитки

Стiни В задовiльному

Примiтка

2

з

4 Герметизованi стики Потребуе герметизацii

5 В задовiльному cTaHi

КомiсЙ у ск,ладi: головного iнженера Шевчука С.А., iнженера 1-oi категорiТ
Тiщенко В.П., майстра техдiльницi емельянова B.I.

м
з/п

1 ФУндаменти

Пiдrога



6 Покрiвля

7 Водостоки Потребуе прочищення (зовнiшнi)

Сходовi клiтки, сходовi маршi Потребують капiтмьного ремонту,
9 Ба,rкони. лоджii, ганки

(огородження ба,rконiв i
лоджiй)

В задовiльному cTaHi, ганки потребlrоть
peмoET,v.

l0 Смiттспроводи (клапани,
сювбури, шибери)

Стовбури потребlrоть часткового
потоtIного ремоЕту

ll Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

Потрбутоть рмонту (пiд.пога.)

BiKHa В задовi,,ьному cTmril1

|2 .Щверi В задовi;ъному стшri

lз Вхiлнi групи Потребують поточного ремонту

14 Козирки вхiдних груп ГIотребlтоть поточного ремонту

15 Елекr,рооб.lrаднання (щитова,
мережi. булинкове освiтлення)

Електрощитова потребус капiтального
ремонту електромережа потребуе
перетяжки

Лiфти (машиннi примiщення. Працюють в паспортному режимi
lщень

|7 Системи центального
опЕlлення

Потребуе капiта,тьному ремонту

18 Системи гарячого
водопостачання

Потребуе капiтаьного ремонту

19 Системи холодIого
водопос гачzlя ItJl i кала.пiзацiТ

Прибулинкова територй
(благоустрiй, асфа"тьтове

Асфальтне покриття та вимощеЕIt l
потребус асфа,тьтумння.

по

.Щитячi майданчики (обладнаяня В задовiльному cTari.
дитячих маиданчикlв

18

Вrrсновкп Koмicii: технiчний стаЕ житлового будинку Nч4 по вул. Петра Панча
дитячого маЙданчику - задовiльниЙ. ЖитловиЙ булинок придатниЙ до експJryатацiТ
в осiнньо-зимовий перiод 2022-2023 pot<y

BHlcTb жилого(оцlнка технIчного стану. висновок про гото
бу.,,инку у наступний

Головний iHжeliep ОД-507

[нженера l -оi кат,егорii

Майстер техдiльницi a:

.Шевчук

В.Тiщенко

с,.9

об сл о8уюч

оý

Щата огляду << ,"'/ >> 2022р.

в.емельянова

Потребуе каrriта,rьного ремонту,
поточний вико }I1вався

8

I

I

lб

l Потребуе кап iта,тьного ремонry
l

ll

Z


