
лкт /8
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул. Петра Панчаr 5

в виченко Ж,О.
(П.LП, майста)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового фонлу Обо.,lснсь,tого
району м. Киева>> ОД-507

(назва виконавчя посrrл)

Комiсiя у скJIадi: головного iнженера Тiщенко В.П., заступника начальника з

благоустрою Козловоi Л.В., майстра техдiльницi Вдовртченко Ж.О.

по 13.05.2022р
(дата початку огJrяду) (дата завершення огляji} )

провела огляд жилого булинку за адрес ою: вyлиця Петра Пан.tа. 5

l встановила таке:

1. Житловий будинок, загЕlльна площа якого становить 9t 19 кв. ra, Ki.llbKicTb
квартир - l28.

На прибулинковiй територii розмirrцуrоться дитячий майданчик, спортивний
майданчик, лави для вiдпочинку, урни для смiття

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi Tepиз,tlpii:
Пiд час проведення огJulду жилого булинку Ns 5 по вул. Петра Панча

комiсiя перевiрила стан Еес)лих та огороджувЕulьних конструкчiй, зовнiruнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГIJil. XBI I,

каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилегл\ l:,гиторiю.
При чьому виявJIено:

Висновок про технiчний ст I елемента r llримiтка
конс i)б ди

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

Потребус частковоi герметизацii

Потребус часткового ремонту

Потребуе калiтального ремонт)

Потрбують прочиц.ншl (зовнitшi.;

-I

}la

з/rt

Найменування елемента
(KoHcTpyKuii) будинку

1 Фундаменти

1 Фасzutи

] Стiни

,1 Герметизованi стики

5 Пiдrога

6 Покрiвля

7 Водостоки

li Сходовi клiтки, сходовi маршi Потребують капiтапьного ремонту

-1

з 1З.04.2022р.



9 Ба-lкони,,lrоджii. ганки
, (lll ороджентrя батконiв i

()/jжiй)

1{! С viттепровод,r (к"Iалани, Стовбури потребують часткового
| сl овб и. шиб мс

11 l С,пIiтr,сзбiрrIi камери
| '"о,rо вiд)

11 BtKHa

JlB:pi Потребlтоть замiни з 1-го по 16-й пов

lЗ | BxiaHi групи

п 4 l{сr:з;l;lки вхiдних грул

i15
I

l16
I

Злекr,рообладнання (пцтов4
,б динко,]е освlтлення

, :liфти (машиннi примiщення.
i ма]пинних lщень

17 ] Сlrстеми центраjIьного В задовiльному

пгlт;, l во-ц(

iеми гарячого
]Ilостачання

19 ( lrcr еми хоподЕого
всд]постачання i каяа,riза:rii
Поибулинкова територiя
( б.-rагоустрiй, асфмьтове

лтття)

айданчики (обладнання В задовiльному cTaHi.
:..{айданчикlв

Висноiзки KoMiciT: технiчний стан житлового будинку ЛЬ5 по вул. Петра Панча
дитячого маЙданчику - задовiльниЙ. ЖитловиЙ будинок придатниЙ до експлуатацii
в веснягiо-лiтнiй перiод 2022 року

Головг;ий iнженер ОД-507 В. Тiщенко

Заступник начtLпьника з благоустрою л. озлова

Майстер техдiльницi ----Ж.Вдовиченко

(,7э)

по

сZ-

__,-,!,

В задовiльному cTaHi, ганки
потребутоть ремонту.

Потребують часткового
ремонту(пiдлога.)
В задовiльному cTaHi.

Потребують lrоточного ремонту

Потребlтоть поточного ремонту

Електрощитова потребус поточного
ремонry
Працюють в паспортяому режимi

В задовiльному cTaHi

ХВП потребус ремонту (пож.гiдрант),

Асфа,rьтне покриття та вимощенЕя
потребlтоть ремонту.

.Ц,ата
оБс

2022р.
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I
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(очiнка техвiчного стаЕу! висновок rтро готовнiсть до експпуатафi жшrого
булиrпу у насryпяий перiод)


