
лкт /Б
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Петра Панча,l l

Вловиченко Ж.О.
(П.LП, майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового фон,ау Оболонського
району м. КиевФ) ОД-507

(назва виконавru послуг)

Комiсiя у скJIадi: головного iнженера Тiщенко В.П., засryпнLlка L!ачаilьнI.Iка з
благоустрою Козловоi Л.В., майстра техдiльницi Вдовиченко Ж.О.

з |3.04.2022р. по 13.05.2022р.
(лата початку ог,rялу) (дата завершення ог_rш:у)

провела огJIяд жилого булинку за адресою: вулиця Петра Панча. 11
l встановила таке:

l. Житловий будинок, загальIlа площа якого становить 6594 кв. lt, Kl;rbKicTb
квартир - 109 шryк.

На прибулинковiй територii розмiulуються дитячий майданчик, сilортивний
маЙданчик, лави дJIя вiдпочинку, урни для смiття

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Техвiчнпй стан жилого булинку та його прибудинковоi тери ,,сп;i:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Jtlb l 1 по вул. lleтpa Панча

комiсiя перевiрила стан нес)п{их та огороджув€Iльних конструкцiй, зовнiш}ri та
BHyTpimHi стiни, стикип покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи rIO, ГВll. ХВП,
каналiзацiТ, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилегл)/ ,,,ериторitо.

При чьому виявJIено:

Висновок про техяiчrмй стан елемея,tа , l1римiт
кон о дин

В задовiльному с,ганi

Потребlтоть обстукlъання фаса:ноi
плитки
в задовiльному с,ганi

Стики частково потребують
етизацl1

В задовiльному cTaHi

Потребуе капiта.tьного ремонту

Потребус прочищення (зовнi шнi )

N9

з/п
Найменування елемента
(KoHcTpyKuii) будинку

I Фундаменти

Фасади

з Стiни

4 Герметизованi стики

5 Пiдлога

6 Покрiвля

7 Водостоки

tl Сходовi клiтки, сходовi маршi Потребують капiта.тьвого ремонту

Il
2



Ганки потребують поточного ремонту

Стовбури потребутоть часткового
ремонту
Потребують часткового ремонry
(пiдлога)
В задовilьному cTaHi

В задовiльному cTaHi

Потребують поточного ремоЕту.

Потребlтоть поточного ремонту

В задовiльному cTaHi

Працюють в паспортному режимi

Потрбус поточного ремонту

Потребують часжового ремонту та
замiни запiрноi арматури
Система ХВП в задовiльному cTaHi,
каналiзацiя потребуе часткового
ремонту
Асфальтне покриття та вимощенпя
потребус ремонту.

В заловiльному cTaHi.

l1 r Вir:на

м(

,l2
!лlсрi

13 1 Вхi.цяi групи

l4 ' Ко,;иркlt вхiдних груп

15 Е,lек,грооб.падншrня (щитова,
ov-цинкове освiтлення

7

l б .l;,},глi (машиннi примiщення,
;1в,.) l vашинIlих имtI]lень
Сястеми цеIrтаJьЕого

l8 ( лtс,геми гарячого
в(l lопостачання

] tS Систе

| | *uoon
ll

I{И ХОЛОДНОГО

остачання i канатiзаrrii

17 Прибудияковатериторiя

| (б.rаr,оустрiй, асфальтове
л ипя)

tr ,rlитячi майданчики (обладвання
диr,ячих майдан.плкiв)L

Висновltи Koмicil: технiчний стан житлового будинку Nsl l по вул. Петра Панча
диl,яч.го маЙданчику - задовiльниЙ. ЖитловиЙ будинок придатниЙ до експJryатацiТ
в вес нян(,-.rliтнiй перiол 2022 року

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експ.lryатачiТ жилоm
булиlж.ч у насryпн}rй лерiод)

Головнр,й iнженер ОД-507 В. Тiщенко

Заступник начальника з благоустрою озлова

Майстер техдiльницi -_fi.ýдggцqgнкg
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