лкт

//

загального огляду жилого будинкуо
розташованого за адресою: вул. Петра Панча,,I
вдовиченко Ж. о.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя
району м. Кисва> ОД-507

з обслуговуваЕвя житлового фонлу Обо:lоttського

(назва виконавчя послуг)

Комiсiя у складi: головного iнженера Тiщенко В.П., засryпника Ijачальника
благоустрою Козловоi Л.В., майстра техдiльницi Вдовиченко Ж.О.
з lЗ.04.2022р.

по lЗ.05.2022l

(лата початку оглялу)

(даm завершення ог-lяiу

провела огляд жилого булинку за адресою:
l встановила таке:

ЕуддщД9]радqс5е,-l

l. Житловий будинок, загальна площа якого становить 9137 кв,

квартир - l28.
На прибудинковiй територii розмiurуrоться
майданчик, урни дJul смiття

))

:

tvt.

,:iлькiсть

лави для вiдпочинку, спортивний

(перелiк елементiв благоустрою)

Технiчнпй стап жилого булинку та його прибулинковоi тepri-l r;pii:
Пiд час проведеЕня огляду жипого булинку Ns l по вул. Петра Г{аt,.lli комiсiя

2.

перевiрила стан Еесучих та огороджув€lльних конструкuiй, зовнiшнi ,га B:rl,Tpirr_rHi
стiни, стики, покрiппю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, кана_,]зацii,
лiфти, електрообладнання, спортивний майданчик та прилеглу терит ()pi,(],
При цьому виявлено:
Найменування елемента
(KoHcTpyKuii)
зlп
булинку

Nq

Висновок про технiчний стан елемен
(кон
ii) б динк

Фундаменти

В задовiлъному стан

2

Фасади

В задовiльному cTaHi

J

Стiни

В задовiльному cTaHi

4

Герметизованi стики

Потребус герметизацii

)

Пiдлога

Потребус ремонту

6

Покрiвля

Потребуе капiта.,тыtого ремонт),

7

Водостоки

Потребуе прочищен}lя (зовнiшнi)

1

га

I l,_.lt

иiтка

з

9

,,

]:сдовl кJIlтки. сходовl ма

ljаlкони, лоджii ганки
i ., ,lролження балконiв
{

i

,l ,.l;кlй)
l0 Смiтгспровода (клапани.
ст овб
у.
I l1 l С",л,тгсзбiрнi камери
|(водопровiд)

|

пJi,"а
12

11отребують капiта.тьного ремонry
В заловiльному cTaHi, ганки потребlrcть

ремонту.

Стовбури потребують часткового
поточного ремонту
Потребlrоть ремонту (пiдлога)

В задовiльному cTaHi
Потребують замiни з 1-1б пов. в 1-2пiд.

!,B,:ni

1З r l|хirнi групи

Потребlтоть поточного ремонту

l4

Козирки вхiдlих груп

Потребують поточного ремонту

iсктрообладнання (шитова
мережi. бумнко"" o""irr"nn"
,П i(l ги (маrпшнi примiщення.
мiшtень)
:R-Системи центального

Електрощитова в задовiльному стшli

п

lб

|7
18
l9

i],

,-,j

,

ш

В задовiльному cTaHi

:,

Сис геми гарячого
Rо,IопостачаIlня
Сис,геми хоl,Iодного
в\-:, l]постачаfiIlJl i кана:riзацii
trбудинкова територiя
(ол агоустрiй. асфа,тьтове
поь: итгя
.[irтячi майланчики (обладнання
ди гяtlих маидalнчикlв

гпlБ
]

прачюють в паспортному режимi

В задовiльному cTaHi
Пожежнi гiдранти потрбують ремонту
Асфа.пьтне покриття та вимощення

потребуе асфмьтування.

Спортивний майданчик потребус замiни
сiтки та встановлення фубольних BopiT.

Висновгсrl Koмicii: технiчний стан житлового будинку Ns 1 по вул. Петра Панча
- задсвi.ilrниЙ. ЖитловиЙ булинок придатниЙ до експлуатацii в весняно-лiтнiЙ
перiо,] ]022 року
(оцiнка технiчног<-l стану. висновок про готовнiсть до €ксшrуатацii
булинку у насryпний перiол)

Головни

i"i

В. Тiщенко

iнженер ОД-507

Застуitник начаJIьника з благоустрою

озлова

Майстер техдiльницi

.lаrа l

;,.J\

<<

-Уз

D

жилого

Ж.Вдовиченко

Ьз-

2022р.

