лкт

/о

загаJIьного огляду жилого булинку'
розташованого за адресою: вул. Петра Панчаr2
Вдовиченко Ж.О.
(П.I.П. майста)

КП <Керуюча компанiя
району м. Киева>

507

з обслуговуваЕня житлового фонлу Оболонського

(назва виконавru послуг)

Комiсiя у складi: головного iнженера Тiщенко В.П., заступника Itачмьника
благоус,трою Козловоi Л.В., майстра техдiльницi Вдовиченко Ж.О.
по 1З.05.2022р

з \3.04.2022р.
(дата початку огляду)

(дата завершення ог.lя.i].

)

провела огляд жилого булинку за адресою: вулиця Петра Панча. 2
l встановила таке:
1. Житловий будинок, загtшьна площа якого становить 4664 кв. bt, ,:i-пькiсть

квартир - 79 шryк.
На прибудинковiй територii розмirrгуоться
(перелiк елементiв благоустрою

2.

)

Технiчний стан жплого булинку та його прибулинковоI тсриторiil
Пiд час проведенЕя огляду жилого булинку "ф 2 по вул. Петра Ланча

комiсiя перевiрила стан нес}п{их та огороджува,чьних конструкцiй, зовнitшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвJIю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВil" ХВП,
каншiзацii, лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
Найменування елемента
(конструкцii) булинку

Висновок про технiчний стан елемен],а
(кон
б дин к

Фlтrдаменти

В заловiльному cTaHi

2

Фасади

3

Стiни

Потребують обсryкування фасадноi
плитки
В задовiльномч стан.

4

Герметизованi стики

Потрбують герметизачii

5

Пiдrога

В задовiльноt*лу cTairi

6

Покрiвля

7

Водостоки

Потребуе капiта.пьного ремонту
(поточний емонт виконувався)
Потребуе прочищення (зовнiшнi)

8

Сходовi клiтки, схоловi маршi

Потеб}тоть капiтального ремонтч

ль
зlп
1

l I1римiтка

r_l

з

доджii, гаIrки

9

, l огородж ення ба,тконiв i
l.-.
I

L.,lолщ]4]
, Cvl rтспроводи (клапани,
стOвб и. ши
1l Сrriттезбiрнi камери
(водо cBi,r)
l l i Вiкrrа

i0

l13
,,1

5

9

i7

]

Кi)"irlрки вхiдних гРУП

Потребують поточного ремонту

Г_,ск l рообладнання (щитова,
жi. б
ове octslTjleHHJI )

Потребус перетяжку епектромереж

.Чiфти (машлннi примilцепня.
: \1ашинних п
|щень

Систсми гаря.Iого

Потребус капiтального ремонту

воjI()!lостачаннJI

l '.]исr еми холо дного
во,ilопостачання l канzш]зац1l
Прибулинко ва територiя
|
| 1бrат оустрiй , асфальтове

18 l Дитячi майданчики (обладнання

iдI

,.я,l

Прачюють в паспортному режимi
Потребус часткового ремонту

r ПОК и,mя)

l

В заловiльному cTaHi.

Потребують поточного ремонту

опatлеЕня

t

Стовбури потребlтоть часткового
поточного ремонту
Потребуоть ремонту (пiдrога.)

Г,xi;rai грlти

п7t (' истеми центрarльного
r 18

ремонту.

В заловiльному cTaHi.

12

lб

В заловйьному cTaHi, ганки потрбlтоть

Потребуе часткового ремонту

Асфальтне покриття та вимощення
потребус асфальтування.

Вiлсрнiй

lrx майданчикiв)

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку N92 по вул. Петра Панча

-

задсвi.льнill"l. ЖитловиЙ булинок придатниЙ до експлуатацii в весняно-лiтнiЙ перiод
2022 rог1,
(оцiнка технiчного стану. висновок про готовнiсть до експпуатацii
булинку у насryпний перiол)

>lси.lIого

Головний iнженер ОД-507

В. Тiшенко

Заступчltк ЕачшIьника з благоустрою

Л. Козлова

--- Ж.Вдовиченко

MaricTep техдiльницi

{ата ot ,:а\

<<

У}

>>

t25-

2022р.

