лкт

?9

загального огляду жилого булинку,
розташованого за адресою: вул. Бережанська,14
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., засryrrника начаJIьника
благоустрою Козловоi Л.В., майстра техдiльницi Вдовиченко Ж.О.
з |З.04.2022р,

по 13.05.2С2]р.

(лата початку оглялу)

(дата завершення огля,]\,)

провела огляд житлового будинку за адресою: в.vлиця Берехq]]!ц!i.! ,i
l встановила таке:

Житловий будинок, загальна площа якого становъrть 7464,9 кв. ;,t, кiлькiсть
квартир - 11l штук.
На прибудинковiй територiТ розмiпц,rоться лави для вiдпочинку, \ i i.и для
смiття
1.

(перелiк елементЬ благоустрою)

2. Технiчний стан жцлтового будинку та його прибулинковоi т ери горii:
Пiд час проведенЕя огляду жилого булинку Ns 14 по вул. Бере;канськiй
комiсiя перевiрила стан нес)лих та огороджуваJIьних конструкчiй, зовнi:,ii.: та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО" ГВI . Хt]П,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та при.lсгJ\,, т_,р:iторiю.
При цьому виявлено:
зlп

Найменування елемента
() динк
(ко

Висновок про технiчпий стан
(кон
кчii) б динк\

l

ФУндаменти

В задовiльному cтaHi

2

Фасади

В задовiльному став i

J

Стiни

В задовiльному cTaHi

.1

Герметизованi стики

Потребlrоть герметизачii

5

Пiдлога

Потребуе поточного ремонту

6

Покрiвля

Потребуе поточного peMoнly

7

Водостоки

Потребlтоть ремонry

}ф

елемеtlта I[римiтка

з

Сходовi l,:.ltiтки. сходовi ма
Га_,lкони. лоджi ji. ганки
i,]l,ородженЕя балконiв i

,l

9

l0

il
1l
I

i Сrлiттепроводи (клапани,
I ст,;вбури, шибери)
Сrriттсзбiрнi камери
(во
зiд)

PitHa

1

отребутоть часткового ремонту

В з4rlовiльному cTaHi
В заловiльному cTaHi
Потребують замiни (на поверхах)

i]:, i;;rri грутпr

Потребуе потоtшого peмolrTy

к.lзиркrt вхiдних груп

В заловiльному cTaHi,

гпт;

t7

Гl

',

4

ll 6

о

rrt'l.-tXiiЙ)

|Z

i]_
I l3
''

По
капlта],Iьного
В заловi.пьному cTaHi

l,рtrоб:rаднаllня (utитова,
ежi, б ,1инкове освlт--Iення
Л'фтя (машиннi примi цення,
1
lIлeHb
l маiuинних п
Сl,стемицеЕтраJrьного
,,t

-'

L

l8

|ii

Елекгрообладнаяня в задовiльному
cTaпi. але потребус поточного ремонту
Працюють в паспортному режимi
Потребуе поточного ремонту

Потребус поточного ремонту

CllcTel,tll гарячого

(-истеми холодного
в(\.1uпостачаяня i каналiза_tii
7
Приб.члинкова територiя
l (б :еtгl.,устрiй, асфальтоье

19

ll(r|( и_,,тя

Потребус

потоIшого

ремонту

Асфа,rьтове покриlтя та вимощеняя

потебус ремонту

i 18 Ди;я,ri майданчики (обладнанrrя Вiлсрнiй
r

.

], :,:r.

-1и)

майланчикiв)

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку Nsl4 по вул. Бережанськiй задовi_-т ьниЙ ЖитловиЙ будинок придатниЙ до екс[Iý/атацii в весняно-лiтнiЙ
перiо.r 2)2iроку
(tlrjitli:a Tc..iti._:b:c|o стану. вис}Iовок про го1овtliсть до експлуатацii жилого булипку у наСТУПНИЙ

перiод)

Го.;lовнl.. й iнженер

В. Тiшенко

оД-507

Л. Козлова

Засr,упнлtк начальника з благоустрою

Майстеrl

taTa

,

Ж.Вдовиченко

l

_,г\у <<

/3

\

>>

l

/
:2/

rl

2022р.

