лкт

?о

загального огляду жилого бчдинку,
розташованого за адресою: вул. Петра ПанчаJ
Вдовиченко Ж.О.
(П.I.П, майстра)

КП <Керуточа компанiя

з обслуговування

житлового фонду Оболонського раЙону м. Кисва))

од-507

(назва виконавця послуг)

Комiсiя у складi: головного iнженера Тiщенко В.П., заступникз :]illаjlьt{ика
благоустрою Козловоi Л.В., майстра техдiльницi Вдовиченко Ж.О.

з

по l З.05.202]р.

з l 3.04.2022р.
(лата початку огляду)

(лата завершення ог,lялу)

провела огляд жилого булинку за адрес ою: вYлиця Петра Панча.
l встановила таке:

_'

Житловий будинок, загtLпьна площа якого становить 129686 ь:в. м, кiлькiсть
квартир -l89 шryк.
На прибудинковiй територiТ розмirrrylоться 2 дитячих майданчики. -lави д.]я
вiдпочинку, урни для смiтгя
1.

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Техпiчпий стан жилого булинку та його прибудинковоТ теряторiТ:
Пiд час проведення огляду жилого булинку ЛЪ 3 по вул. Пеr,ра i-lан,та
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкцiй. зовг_i,,_,:нi та
BHyTpimEi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВll, ХВП,
каналiзацiТ, лiфти, електрообладнання, дитячиЙ майданчик та прилеr,л) г-_:i]иторitо
При цьому виJIвJIено:

л!

Найменlъання елемента
(KoHcTpyKuii) будинку

Висновок про технiчний стан e.ieмeнTa
(кон
булинк

Фундаменти

В задовiльному cTalri

2

Фасади

Потребутоть обстукування плитки

3

Стiни

В задовiльному cTaHi

rl

Герметизованi стики

Потребують часткового ремонт)

5

Пiдлога

В задовiльному cTaHi

6

Покрiвля

Потребус капiтмьного ремонт)

7

Водостоки

В задовiльному cTaHi (потребують
зовнlшнього прочищеIIня )

,зlп

1

Примiтка

|

]

3
9

10

п

|Схо доRl

Iспlт](и. сходовl ма Iul
i Ьаrкtlttи, лоджii, г!lнки
j 1оr.,,родження балконiв i

капiта,rьного
о
Ганки потребують часткового ремонту

]"сджiй)
|

Потребують часткового ремонту

Сл,rir,.:тlроводи (клапаJl:4.
. шибери)

В за,iовi-пьному cTaHi

Смi:тезбiрнi каvери

l1

t-

Гli

,с.лtrпуlбgiд)

В задовiльному cTaHi
В заловiльному cTaBi

ГlТtr;*р;

l]

-.'

_1

i4

i t,злtрitи вхiднгх груп

l5

iсктрl,,обJаднанпя (пtитова.
i.б ,lинкове осв1,Iлення
;Ii )T,r (маulиннi примiшlенlrя,

tl
lI

11отребують поточного ремонry

I].

16

I ll

Потребltоть потоiшого ремонту

шIень
,

Сиl

т,зrци
],

iiti

jчIiя

Потребус поточного ремоЕту

[Iрацюють в паспортному режимi

В заловiльному cTaHi

цеi{,фыlьЕого

l ;],ге]\!я гарячого
в,--iдоllостачання
L
ltq i Сltстсми холодного
] ijо.]l(lпсстачання i канатiзацii
l
i 17 llоибчдllякова територiя
i ] 1C,.lатоус,грiй" асфальтове
,Ir итl я)
\4айланчики (обладяання
!8
],},Iячi
]
лrl, ячих майданчикiв

t-

1

В задовiльному cTaHi
Поточний ремонт кана.пiзацiйноi мережi

В задовiльному cTaHi
В змовiJrьному cTaHi, 1 -майданчик
потребуе замirм

Висяовlси Koмicti: технiчний стан житлового будиIrку Ns3 по вул. Петра Панча
J,итяt{!_ г]) \1айдаччику - задовiль}rий. Житловий будинок придатний до експлуатацii
в весня:.!о-лiтнiЙ перiол 2022роry.
,,;il.il_Ka Texltiчtol,o стаII)-. висновок про готовнiсть до ексгrrryатапii жилогО

булияку у наступпий перiод)

Го.lовний iнженео ОД-507

В. Тiщенко

Заr;т,уli r:lt l. ;ia t]а,Iьника з

Л. Козлова

благоустрою

Ж.Вдовиченко

Майстер техдiльницi

.Щата о

'

|3_,,

,\

1hj)

r,

