
лкт V2-
загального огляду я(илого булинку,

розташованого за адресою: вул. Петра Панча.7

вдовиченко Ж.о,
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева)
од-507
(назва виконавця послуг)

Комiсiя у складi: головного iнженера Тiщенко В.П., заступника |lа-!?tJ.Iьника з

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

з lЗ.04,2022р,
(лата початкry оглялу)

провела огJIяд жилого булинку за адрес ою: вулиця Петра Панча. 7

l встановила таке:

1. Житловий будинок, загсшьна площа якого становить 15569 кв. м, кiлькiсть
квартир -229 штук.

На прибудинковiЙ територiТ розмiшгуrоться дитячий маЙданчик, :lаlJи для
вiдпочинку, урни для смiття

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Техпiчний станrl(llлого булинку та його прибудинковоi тери-горii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Лs 7 по вул, Петэа Гtанча

комiсiя перевiрила стан нес)лих та огороджув€ь.lьних конструкrriй, зt-lвнilt,нi ,ta

внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогy, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВi I, ХВП,
кана;riзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглч l,. риторiю

При цьому виявлено:

Висновок про технiчний стан епемен,г:r
(конс i)б динк

В задовiльному с,ганi

Потребуе обстукуванття плитки

В задовiльному cTaHi

Потребуе герметизачii

В задовiльному cTaHi

В задовi:тьному cTaHi

л!
зlrl

Найменуъаrня елемента
(конструкчii) булинку

l Фунламенти

2 Фасади

J Стiни

4 Герметизованi стики

Пiдлога

6 Покрiвля

7 Водостоки lI MoETv та зовнlшнього

-ji-_-=......

по 13.05.2022р.
(дата завершення огля,(,l, )



8 , C;:t,,,roBi tстiтки. сходов
| Балкони. .поджii. ганки
(огоро,lження балконiв iIn

I ino.
птl-й i гrс провол,r (клапани, 11отребують часткового ремонту

с говбr и. ши и

11 ('мiттсзбiрнi камери В задовiльному cTaHi
Bo.fo ()

BiKila11

z .ц

B:ti:trti r р}пи

Кtiзнрки вхi7цних груп

15 i-, ек rтtlоб.lаднання (tшtтова.

!,,, ежi. б ,цинкове ocBlT-leHюI
lб ; Лiфти (маlгиннi примiщення,

.l в,, имiщень)
1 17 (]истеми шенmzuтьногоI,] опмення

18 с,lстеми гаряqого
]оltопостачаIIня

19 , Слrстсvи холодного
, всr(опостачання i KaHa:Ii зшtii

i t7 l l]рибчл;rilкова територЬ
, , 1j.:агоустрiй. асфапьтове

иття)

Потребl.rоть поточного ремонту

В задовiльному cTaHi

В заловiльному cTaHi

В задовiльному cTmri

Потребуе ремонту

1S l[l:тячий майданчик(обладнаншI
др гячих маиданчикlв

Висновкп lioмicif: технiчний стан житлового будинку Ns7 по вул. Петра Панча
дит}Iчогa лtаЙданчику - задовiльниЙ, ЖитловиЙ булинок придатниЙ до експлуатацiТ
в ве jня но-лiтiriЙ перiод 2022року.

(ouiHKa технi.тного стаЕу. висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булипку у наступний перiол)

Головний iнженер ОД-507 В. Тiшенко

Застуil l-", l: нач&,Iьника з благоустрою Л. Козлова

Ж.ВдовиченкоМайстер |ехдiльницi

,,, 4 "

tIрочищення
Потребують капiта,тьпого ремонту
В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

В заловLпьному cTaHi

Електрощитова потребус капiта.rьного

ремонту
Прачюють в паспортному режимi

В задовiльному cTaHi

В задовi"пьному cTaHi

!ата 2022р.
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