
Акт ?1,7
загального огляду жилого булинку,

розташовапого за адресою: вул. Петра Панча,5

емельянова B.I.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового фонду Оболонського
районум.Киева> ОД-507

(назм впконавчя послуг)

з lЗ.09.2022р. по 15.09.2022р.
(лаm початку оглялу) (дата завершення оглялу)

1. Житловий будинок, загмьна площа якого становить 9l l9 кв. м, кiлькiсть
квартир - l28.

На прибудинковiй територii розмiщуються дитячий майданчик, спортивний
маЙдаЕчик, лави дJUI вiдпочинку, урни для смiття

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булшнку та його прпбудинковоТ територ[i:
,Пiд час проведення огJlяду жилого булинку Nq 5 по вул. Петра Панча

комiсiя перевiрила стан нес)лих та огороджувЕчIьних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територiю.

При цьому виявJIено:

Висновок про технiчний стiш eJeMeHTa
конс кцll о

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

Стiни В задовiльному cTmri

Nе
з/п

Найменуваtrня елемента
(констукцii) булинку

Примiтка

l Фlтrдаменти

Фасади

3

4 п |€ герметизацll

Комiсiя у складi: головного iнженера Шевчука С.А., iнженера 1-оi категорiТ
Тiщенко В.П., майстра техдiльницi емельянова B.I.

провела огляд жилого булинry за адресою: вулиця Петра Панча. 5
i встановила таке:

2

Герметизованi стики



Пiшога

Покрiвля

Потребус r{асткового ремонту

6 Поrребус капiтального ремонry

7 Водостоки Потребують прочищення (зовнiшнi)

8 Сходовi клiтки, схоловi маршi Потребl,rоть капiта,Iьного ремоrrry

9 Балкони- лоджii', ганки
(огородження балконiв i

В заповiльному cTaHi. гдrки
потребутоть ремонту.

лоджtи
Смiттспроволи (клапаrrи, Стовбури потреб},ють часткового
сто и. пrиб и о

10

l1 Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

Потрбують часткового
ремонry(пi.ь,rога.
В задовiльному cTaHi.l1 BiKHa

|2 .Щверi [Iотребують замiни з 1-го по 16-й пов.

Ilотребlrоть поточного ремонту13 Вхiлнi групи

|4 Козирки вхiлних груп Потребують поточного ремонту

15 Електрообладнанrrя (IщlToBa,
мережi, будинкове освiтлення)

Елекrрощитова потребуе потоIшого
ремонту

]6 Лiфти (машиннi примiщення, IIраuюють в паспортному режимi
l маlпинних еяь)

Системи цеЕтраJIьного
опalлення

В задовil' ьному cTaHi17

18 Системи гарячого
водопостач{lння

Потребутоть капiтального ремонту на
загiUIьню( коридорх

l9 системи хоподного
водопостачання i канаqiзацii

)G}П потребус ремонту (пож.гiдрант),

Прибудинкова територй
(благоустрiй, асфапьтове
покритr,я)

Асфаrьтне покриття та вимощення
потребутоть ремонту.

\7

18 Дитячi :rt айданчики (обладнання
дитячих майданчикЬ)

В задовiльному cTaHi.

Висновки комiсГi: технiчний стан житлового будинку Ns5 по вул. Пета Панча
дитячого маЙданчику - задовiльниЙ. ЖитловиЙ будинок придатниЙ до експлуатацii
в осiнньо-зимовий перiод 2022-202З ку

(оцiнка технiчного стану. висновок про l жилого
булинку у насryпн

Головний iнженер ОД-507

Iнженер 1- категорii

Майстер техдi,qьницi /_.2_а.,,а.,,ё,

.Шевчук

В.Тiщенко

.Щата оглялу << ,-'Э' 
>>

.е 2022р.

В.€мельянова
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