
ькт Qб ttt
загальпого огляду жилого будпнку,

розташованого за адресою: вул. Петра ПанчаJ

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

(лата початку оглялу)

1. ЖитловиЙ будинок, загaшьна площа якого становить 129686 кв. м, кiлькiсть
квартир -189 шrryк.

на прибулинковiй територii розмiщуються 2 дитячих майданчики, лави для
вiдпочинку, урни для смiття

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчцrrй стан жшлого булинку та його прибудинковоТ територii:
Пiд час проведення огJIяду жилого булинку Ns 3 по вул. Петра Панча

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувмьних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
кана.пiзацii, лiфти, елек,трообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територiю.

При цьому виявлено:

В задовiльному cTaHi

Потребlrо,гь герметизачii

В задовiльному cTaHi

Jф

з/п
Найменування елемента
(кон ll

Висновок про технiчний стан елемента Приviтка
(конс и}Iо

Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади Потребують обстукування плитки

J Стiни

4 Герметизованi стики

5 Пiдлога

6 Покрiвля

7 Водостоки В задовi,цьно стан] tо,гьп

Потребуе капiта.тьного ремонту

Тараненко Т.П.
(П.l.П. майстра)

Комiсiя у скJIадi: головного iнженера Шевчук С.А., iнженер I категорii
Тiщенко В.П., майстра техдiльницi Тараненко Т.П.

з 05.09.2022р. по 07.09.2022р.
(дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вулиця Петра Панча. 3

i встановила таке:

l



I зовнlшньоr,о чиц.{енIlя
Сходовi клiтки, сходовi l По кап|тaLтьного8

9 Балкони. лоджii. ганки
(огородження ба.тконiв i
ло.фкiй)

Ганки потребlтоть часткового ремонту

10 Смiттепроводи (клапани.
стовбури, шибери)

Клапани заваренi. стовбури потребують
поточяого ремонry

11 Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

В заловiльпому cTaHi

1l BiKHa В задовiльному cTaHi

12 !Bepi В задовiльному cTaHi

Вхiлнi групи Потребують поточного ремонту

14 Козирки вхiдних груп Потребують пото!шого ремонту

15 Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове освiтлення)

Потребус капiтального ремонry

16 | Лiфти (мапlцllg| примiшlення.

i дверi маrпинних примiшень)
Прачюю,гь в паспортному режимl

Системи центра'rьного I В задовi;lьному cTaHi
опа,lення

18 | Системи гарячого
| водопостачаlrня

i В заловiльному cTaHi

l9 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

Потоwrий ремонт каналiзщiйноi мережi

1 7 Прибудинкова територiя
(благоустрiй. асфальтове
покритгя)

Потребус асфальryвання
мiжкварта;rьний проi'зд

18 дитячi майданчики (обладнанrrя

дитячих майданчикiв)
В задовiльному cTaHi.'l -майданчик
по,треоус замlни

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку Ns3 по вул. Петра Панча
дитячого маЙданчику - задовiльниЙ. ЖитловиЙ будинок придатниЙ до експJryатацii
в осiньо-зимовиЙ перiод 2022року.

(ouiHKa технi,пrого стану, висновок про го уатацll жилого
булинку у насryп

Головний iнженер ОД-507 С.Шевчук

Iнженер I категорiТ В.Тiщенко

Майстер техдiльницi

Дt

оБспу
вуЮ

flата огляду (( ) 2022р.

Т.Тараненко

I
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