
Акт Ц63{
загального огляду жплого булинку,

розташованого за адресою: вул. Петра Панча,7

Тараненко Т.П.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>>

од-507
(назва виконавця пос,тryт)

Комiсiя
Тiценко В.П.,

у складi: головного iнженера Шевчук С.А., iнженер I категорiТ
майстра техдiльницi Тараненко Т.П.

по 12.09.2022
(дата початку оглялу) (лата завершенвя оглялу)

провела огляд жилого булинку за адресою: вулиця Петра Панча, 7
l встановила таке:

1. Житловий будинок, запrльна площа якого становить 155б9 кв. м, кiлькiсть
квартир -229 шryк.

На прибулинковiй територii розмiщуються дитячий майданчик, лави для
вiдпочинку, урни для смiття

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Техпiчний стан жплого булинку та його прибудинковоi територi[:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 7 по вул. Петра Панча

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкuiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоц, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП'
каналiзацii, лiфти, електрообладнання,, дитячlай майданчик та прилеглу територiю.

При цьому виявлено:

Стiни В задовiльному cTaHi

Герметизованi стики Потребус герметизацii

В задовiльному cTaHi

Ns
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) булинку

Висновок про технiчний cTtlн елемента
(конструкцii) будинку

Примiтка

l Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади Потребуе обстукування плитки

J

1

) I liдлога

6 Покрiвля В задовiльному cTaHi

з 08.09.2022р,

I



7 Водостоки Потребують ремонту та зовнiшнього
rIрочищення

8 Сходовi клiтки, схоловi маршi ЦsцФу!9]" капiтального ремонту
9 Ба:rкони, лоджii, ганки

(огоролження баr]конiв i
лолжiй)

В за.човiльному стшli

10 Смiттспроводи (кчапани.
стовбури. шибери)

Клатlани заваренi. стовбури потребують
] поточного ремоýгу

11 Смiттезбiрнi камери В задовiльному cTaHi
водо вlл

BiKHa В задовiльному cTaHi

.Щверi В заловiльному cTari

1l

12

Вхiднi групи Потребlrоть поточного ремонту

14 Козирки вхiдних груп В заловi,rьному cTaHi

15 Елекгрообладнання ( щитова Елек,грощитова потребус капiта,тьного
лб динкове освlтлсння}rе о

!б Лiфти (машиннi примirцення, I1рапюють в паспортному режимi
Jве машиlIних мlщень
Системи центраjIьно го
опа.iIення

В задовiльному cTaHi

l8 Системи гарячого
водопостачання

В заловiльяому cTaHi

Системи холодяого
волопостачанIuI i каналiзацii

| В заловiльному стаяi

Прибудинкова територiя
(б.лагоустрiй. асфа,,rьтове
покриття)

Потребус асфальтування
мiжквартальний проiЪд

|7

18 .Щитячий майданчик(обладнtlння
дитяЕIих майданwrкiв)

В задовiльному стапi

17

19

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового б}цинку Ns7 по вул. Пета ПаЕча
дитячого маЙданчику - задовiльниЙ. ЖитловиЙ будинок придатниЙ до експJryатацiТ
в осiньо-зиNlовиЙ перiод 2022раку.

(очiнка технi.rного стацч, висновок про rl жилого
булинку* у

Головний iнженер ОД-507 С.Шевчук

Iнженер I категорii В.Тiшенко

Майстер техдiльницi Т,Тараненко

оepl д)
обслуп

8уючА

,Щата огляду ((_> 2022р.

)
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