лк"г /tr

загального огляду 2килого булинку,
розташованого за адресою: вул. Петра Панча,9
Вдовиченко Ж.О.
(П.t.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя
районум. Кисвa>) ОД-507

з обслуговування житлового фонлу Оболонського

(назва виконавчя послуг)

Комiсiя у скJIадi: головного iнженера Тiщенко В.П., засryпника l]ачаjlьника
благоустрою Козловоi Л.В., майстра техдiльt{ицi Вдовиченко Ж.О.
з 1З.04.2022р.

по 13.05.20]]р

(лата початку оглялу)

(дата завершення огля_,.

) )

провела огляд жилого булинку за адресою: вулиця Петра Панчц_9
l встановила таке:
1. Житловий будинок, загапьна площа якого становить 76С4 кв. l":, r.i_пькiсть

-

l28 шryк.
На прибудинковiй територiТ розмiпцrються спортивний майданчик. лави для
вiдпочинку. урни для смiття
квартир

(перелiк елементiв благоус,r,рою)

2.

Технiчний стан жплого булинку та його прибулипковоi териз:,орii:

Пд

час проведення огляду жилого булинку Jfc 9 по вул. Петоа [[анча
комiсiя перевiрила стан нес)лих та огороджув€uIьних конструкчiй, зовнiLпнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, лверi, системи ЦО, ГП ]. ХВП.
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
зlп

Найменування елемента
(конструкцiТ) булинку

Висповок про технiчний cTzlн eJTeMeHTa ilримiтка
кон
iDб динку

l

Фlтrламенти

В задовiльному cTaHi

2

Фасади

В задовiльному cTaHi

)

Стiни

В задовi:ъному cTaHi

4

Герметизованi стики

)

Пiдлога

Стики потребутоть частковоi
ге мЕтизацii

б

Покрiвля

Потребуе капiта.,tьного ремонту

7

Водостоки

Потребують часткового ремоtlту

8

сходовi клiтки, сходовi маршi

Потребують капil,шtьного ремонц,

лlъ

-]

--,]

Потребуе часткового ремон]-у-'

-_+-

-

_-_

_----_]

з

q

Dа.'I;:ОНИ. J-IoД)ol, ГzlНКИ

(,li оролження бажонiв i
1
'l

0

i

;,о;жiй)

ремонry.

Стовбlри потребl,rоть часткового

i C.,l; ттепроводл (клапани.
,ри, rпибери)
гт Сr.il,rсзбiрнi камери
(зо
I]
11
BiKHa

ремонту
Потребують часткового ремонту
(пiдлога)
В задовiльному cTaHi.

l:

/l,bepi

Потребують замiни з 1-1бй пов. в 1,2п.

l_t

i \lднl I,рчпи

Потребують

lt

l

в задовiльному cTaHi, ганки потребують

потоtIного

ремонту

14 i Кl)зирки вхiляих груп

Потребlтоть потоtIного ремонту

I5

Електрощитова потребус поточного
ремонту
Праuюють в паспортному режимi

lб

i17

I

F ;ектрообладнанЕя (щитова
,б .пltнкове освrглеllня
Лiфти (мапr иннl примlIценЕя,

irl

iс

Mltlletlb
i:стоvи центраiIьного
,1нних п

В задовiльному cTaHi

18 | Сис,геми гаря.Iого

В задовiльномч cTaHi

l9

Пожежний гiлрант потребус замiни

18

i {'rlстеми холодного
п,r,iоl]остачання l канаJп:tацll
l t ,.I :булипкова територiя
(б iагоус,грiй, асфальтове
Д,l,гячi майданчики (обладнання
, ц r яr!их майданчикiв)

Асфальтне покриIтя та вимощення
потребус ремонту
Спортивний майданчик потребус заrr,liни
сiтки та встilновлення футбольних BopiT

Виснэ;iхrl Koмicii: технiчний стан житлового будинку Ns9 по вул. Петра Панча

-

задовi",1ьниЙ. ЖитловиЙ булинок придатниЙ до експлуатацii в весняно-лiтнiЙ перiод
2022 эоl:у
(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатачii жилого
булинку у насryпний перiол)

Головний iнженер ОД-507

.

Л. Козлова

Заступlrtк начальi{ика з благоустрою

=,.-Ж.Вдовиченко

Maiic,,.," техдiльницi

fia

{Г'-',.i\

<<

У3

>>

Тiценко

оJ-

2022р.

