
ДКТ ,-,:',i
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Петра Панчаr9

€мельянова B.I.
(П.I.П. майстра)

КП <Керlточа компанiя з обслуговування житлового фоЕду Оболонського
районум. КиевФ) ОД-507

(назва виконавця послуг)

Комiсiя у скJIадi: головного iнженера Шевчука С.А., iH;KeHepa 1-oT категорiТ
Тiщенко В.П., майстра техдiльницi €мельянова B.I.

з l5.09.2022p.
(лата початку оглялу)

провела огляд жилого булинку за адресою: вулиця Петра Панча. 9
l встановила таке:

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить'7604 кв. м, кiлькiсть
квартир - 128 шryк.

На прибулинковiй територii розмiщуються спортивний майданчик, лави для
вi.щrочинку, урни дJuI смiття

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку М 9 по вул. Пета Панча

комiсiя перевiрила стан несrlих та огороджувмьних конструкчiй, зовнiшнi та
вrгугрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп, )(Bп,
каЕалiзацii, лiфти, електрообладнання, та прилеглу територiю.

При цьому виJlвлено:

Висновок про техлiчний стан елемента
(кон цiТ) б .1ин

Пiд,lога

Ns
зlл

Найменування елемента
(констlтцii) будинку

Примiтка

l Фупдаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасали В задовiльному cTaHi

з Стiни В задовiльному cTaHi

4 Герметизованi стики Стики потребують герметизацii

5 Потребус часткового ремонту

По lвjlя ]потребуе капiтмьного он

по l9.09.2022p.
(лата завершення оглялу))
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7 Водостоки Потребlrоть часткового ремонту

8 Сходовi rстiтки, схоловi марш.ti Потребlтоть капiта,тьного ремонту

Балксни. лодхii', ганки
(огородженпя балконiв i
лоджiй)

В заловiльному cTaHi. ганки потребlтоть
pe]!loHTy.

9

l0 Смiтгепровод,l (клшIани,
стовбури, шибери)

Стовбури потребlтоть часткового
ремонту,

ll Смiтгсзбiряi камери
(водопровiд)

] Потребlrоть часткового ремонту
i(пiллога)

ll BiKHa В задовiльному cTaHi.

fiBepi Потребутоть замiни з 1-16й пов. в 1,2п.

Вхiлнi гр,чпи Потребують поточного ремонту

Козирки вхiдlих груп

]

Потребlтоть поточного ремонту

|2

,lз

14

15 Е.:lектропlитова потребуе капiтального
peMoHTу електромережа потребус
перетюкки

16 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному режимi

|7 Системи цептального
oпaJ!eHHlI

В задовiльному cTaHi

Системи гарячого
водопостачання

ГIотребутоть калiтального ремонту н
зzlпIJIьнIл( коридорЕlх

l8

l9 Системи холодtого
водопостачанItя i каналiзацii

Пожежний гiдрант потребуе ремонту

Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа,rьтове

Асфальтlrе покриття та вимощення
пtlтребуе ремонту

Ilo иття)
.Щитячi майлан,мки (облалнання
дитячцх майданчикiв)

Спортивнил"t майданчик потребус замiпи
сlтки та встановj]ення ольних т

17

l8

Впсновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку Jtl! 9 по вул. Петра Панча -
задовiльниЙ. ЖитловиЙ булинок придатний до експlryатацii в осiнньо-зимовий
ilерiод2022-2023 року

(ottiHKa технiчного сmну, висновок пр готов l жIaпого
булинк1, у насryпн

Головний iнженер ОД-507 .Шевччк

Iнженер l -oi категорii В.Тiшенко

Майстер техдiльницi {j-

{э9

ог0 д4

.Щата огляду << 
r''S 

>> 2022р.

в.емельянова

Електрообладнання (щитова,
мережi, бутинкове освiтлення)


