
д к т ,,,,-/: ,,-,..,

загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вул. Петра Панчаr2

емельянова B,I.
(П.LП. майстра)

КП <Керlточа компанiя з обслуговування житлового фонду Оболонського
райоIiу м. Киева>> ОД-507

(назва виконавrи пос,туг)

Комiсiя у складi: головного iнженера Шевчука С.А., iнженера 1-oi категорii
Тiщенко В.П., майстра техдiльницi емельянова B.I.

з08.09,2022р.
(лата початку оглялу) (лата завершення оглялу))

1. Житловий будинок, зzг€uIьна площа якого становить 4664 кв. м, кiлькiсть
квартир - 79 шryк.

На прибудинковiй територii розмi щуються
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчнпй стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огJIяду жилого булинку Ns 2 по вул. Петра Панча

комiсiя перевiрила стан несrIих та огороджув€lJIьних конструкчiй, зовнiшнi та
внутрiшlii стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, лверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання та прилегJry територiю.

При цьому виявлено:

В задовi;ьному cTaHi

Потребуе капiтального ремовту
поточнии онт викон ався

Потребуе проtlищення (зовнiшнi)

п

м
зiп

Найменуванrrя елемента
(KoHcTplKuii) булинку

Висновок про технiчний стая еле]\{еIIта
KoI I о дин

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади Потребують обстукування фасадноi
плитки

J Стiни

Герметизованi стики

В задовi:тьному cTaHi

4 Потребують герметизацii

5 Пiдлога

6 Покрiвтlя

7 Водостоки

8 Сходовi клiтки, сходовi маршi еб капtтального eMoETv

по 09.09.2022р.

провела огляд жилого булинку за адресою: вулиця Петра Панча,2
i встановила таке:

l



Ба,rкони. лоджii, ганки
(огородження ба,тконiв i
лоджiй)

В задовiльному cTaHi. ганки погребують
ремонту.

10 Смiтгепроводr (клапани,
стовбури. шибери)

Стовбури потребlтоть часткового
IIОТОЧНОГО РемОНТу-'

1l Смiттсзбiрнi камери Потребlтоть рмонry (п iдлога.)
водоI I Bl.:I

BiKHa В задовiльному cTaHi.l1

12 lBepi В за,цовi.lтьному cTaHi.

Вхiлнi групи Потрбlrоть поточного ремонту1з

14 Козирки вхiдних груп Потребують поточного ремонту

Електрооблалнання (щитова
мережi. булинко"" oc"irne"ri";

Електрощитова потребус капiта,rьного
рсмонту електомережа потребус
п

15

lб Лiфти (мапlиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Праlюють в паспортному реяопr.ri

|7 Системи центрlшьного
опалення

Потребуе капiтмьного ремонту

18 Системи гаря.{ого
водопостачtlннrl

i Потребус капiта.rrьного ремонту
i

l9

l7

18

Системи хоJ-Iодlого

водопостачання i кана.пiзацii
Потребуекапiтмьного ремон-гу

п иття

.Щитячi майлан.шки (обладнатня Вi,;iс}тнiй
дитячих маиданчикlв

Висновки KoMiciT: технiчний стан житлового будинку Ns2 по вул. Петра Панча -
задовiльниЙ. ЖитловиЙ будинок придатниЙ до експлуатацii в осiнньо-зимовиЙ
перiод 2022-202З року

(ошiнка технiчного стану, висновок про жилого
булttнку у насryпн

Головний iнженер ОД-507 .Шевччк

Iнженер 1-оТ категорii В.Тiщенко

Прибу,пинкова територiя
(6лагоустрiй, асфальтове

Майстер техдi.rьницi

Асфа-льтне покриття та вимощення
потребуе асфа,rьтуваllня.

a.Zo:

Вую
vbc пу

ра

Щата огляду n ёэ, ,/2 е '2022р.

в.емельянова
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