rr
жилого будинку,

лкт

загального огляду
розташованого за адресою: вул. Бережанськаrl6А
Вдовиченко Ж.О.
(П.I.П. майста)

КП <Керуюча компанiя
району м. Киево> ОД-507

з обслуговування житлового фонду Оболоtlського

(назва виконавця посrryг)

Комiсiя у скJIадi: головного iнженера Тiщенко В.П., зас,гупника
благоустрою Козловоi Л.В., майс,гра техдiльницi Вдовлтченко Ж.О.
з lЗ.04.2022

l,

j lальника з

по l3.05,2022p.

(дата початку огляду)

(дата завершення ог_lя,lу)

провела огляд жилого бу.чинку за адресою:
l встановила таке:
1. Житловий будинок, заг€шьна

квартир- l89.

вулиця Бережанська.

,

6.\

площа якого становить l298б кв. м, кiлькiсть

На прибудинковiй територii розмirrцrються 1 спортивний майдаrt ,лк.
майданчик дорослого Еаселення, лави для вiдпочинку, урни.

l

(перелiк елементiв благоустрою)

Технiчннй стап жилого булинку та його прибудпнковоi TeliиTtrpii:
Пiд час проведення огляду жилого будинку Ns 16А по вул. liережанськiй
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкuiй, ;i;внiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогy, BiKHa, дверi, системи ЦС. ; ;]Гi, ХВП.
каналiзацii, лiфти, електрообладItання, спортивний майданчик i., прилеглу
2.

територiю.
При цьому виявлено:

Найменраrня елемента
(констрlтцii) булинку

Висновок про технiчниli стан e]ieMellT.,r
(конс
i)б IдиНК

Фундаменти

В задовiльному cTaHi

1

Фасади

Потребують обстукування фасадноi

J

Стiни

В задовiльному cTaHi

4

Герметизованi стики

Потребlтоть герметизацii

5

Пiдлога

В задовiльному cTaHi

6

Покрiвля

Потребус капiтального ремонту

7

Водостоки

Потребутоть прочищеншt (зовнiшнi)

8

Сходовi клiтки, сходовi маршi

Потребуrоть капiта.тьного ремонту

Ns

зlп
1

l lr

иvlтка

пjItll,ки

-]

Г9--тт тIкоц}i.

"]оджr1. ганки

(,.r;,ородження ба:псонiв

llt
I

ll.
lttlt

Lllz

Ганки потребутоть поточного ремонту

i

Jiоi{жlи
C,,,r iттспроволи (клапани.
и
сг овб }]. ш;
Сл;ir:т:збiрнi камери
вiД)
]iKHa

В заловiльному cTaHi, стовбури
потребlтоть ремонту.
В задовiльному cTaHi
В заловiльному cTaHi.
Потребують замiни

р1

L--tВхiлнi грl,пи
l13
l14
i

Потребlтоть поточного ремонту 1,4п

|

l5

,

Il
I

rозирки вхIдних гр)п

Потребlтоть поточного ремонту

:lii;<трообладншrня (щитов4
ежi. бу.пинкове освiтлення

Е.тIектрообладнання в задовiльному
cTaHl

16 , ,,iфти (мшпиннi примiщенrтя,

Праuюють в паспортному perroTMi

}rаIilинних
шень)
'-, l {с,геми центра-lьного
)I1 ]"]l еяня
Сirстеми гарячого
]

7

В заловiльному cTaHi

.

I
1

8

в задовirьному cTairi

( истеми холодного
j ]допостачання i каналiзацii
i-:
!' ;rибули;lкова територiя
( <.rагоустрiй. асфмьтове

_

l8

ц

lI lрImф

.

В задовiльному станi,кана,,liзацiйнi
мережi потребують поточного ремоЕту
В задовiльному cTaHi, вимощення
потребуе часткового

lltтячi майданчики (облалнання
1цтячих майданчикiв)

ас фа,r

ьry,вання

Спортивний майданчик потребус
ремонту. (замiна сiтки, встановлеЕня
баскетбольних кiлець)

Висtlовки Koмicii: технiчний стан житлового будинку J'.lblбА по вул. Бережанськiй

дитячо:,.) маЙданчику - задовiльниЙ. ЖитловиЙ будинок придатниЙ до експлуатацii
в весIIяiJэ - лiтнiЙ перiод 2022року.
1ouiHKa технiчного стану, висновок про гоmвнiсть до ексшryатацii жилого

булинку у насryпний перiол)

Го"rовнлrli iнженер ОД-5 07

В. Тiценко

ЗаступrI;.lк начаJIьника з бл агоустрою

Л. Козлова

Майс

r,эр

Ж.Вдовиченко

техдlльниц1

!атао;.rяду n

Д

.ll
1i]

7

2022р.

