
лкт ц/
загальtlого огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул. Бережа нська, i 0

в овичен ж.о.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Ки€ва)
од-507
(назва виконавця послуг)

Комiсiя у складi: головного iнженера Тiценко В.П., засryпника начмьника з
благоустрою Козловоi Л.В., майстра техдiльницi Вдовиченко Ж.О.

з |З.04.2022р, по 13.05.2022р
(дата початку огляду) (дата завершен}tя ог,lя,,l) r

провела огляд житлового булинку за адресою: вyлиця Бережанська. l0
l встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 8079 кв. м. Ki-llbKicTb
квартир-lllшryк.

На прибулинковiй територii розмiщуються дитячий майданчик. -{ttБи д-ця
вiдпочинку, урни .uля смiтгя

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчншй стаЕ жптлового будинку та його прнбудинковоi тери,горii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ng l0 по вул, Бс,ре,ла,rськiй

комiсiя перевiрила стан нес)лих та огороджуваJIьних конструкuiй, зовгl; i,Hi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоц, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, Хr]П,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячиЙ маЙданчик та при.-lег.lу l r:риторiю.

При цьому виrIвлено:

Висновок про технiчний стан елемента lipltMiTKa
KoIl кцiТ) б дин

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cтaHi

В задовiльному с,гаtri

Потребують герлtети заuii

Потребуе поточного ремонту
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Ns
зlrl

Найменування елемента
(констр}кцii) булинку

l

2 Фасади

J Стiни

4 Герметизованi стики

5 Пiдлога

6 Покрiвля Потребуе поточного ремонry

кv

Фундаменти



В< дос,гоки

9
8 Схоловi к;tiтки. сходовi ма шl

_il_ Iкони, лоджii', ганки
1 от l)Dодження балконiв
лqд]кlцL

iO ] С:иiтгiфовош (iлЙЙи,
стсвб} и_ шиое и)
Сллiттсзбiрнi камери

l i tь,.,.lоцд I] ],,t

Ганок потреб_че ремонту

Потребуе поточного ремонту
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12 1 .Щверi

В''.:iднi грутlи
|"
пт
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к() ]ilрки вхlдних груп

Гril)ктрооблацнання (шитова,

lежi. б динкове освlтJlення
6

7

-r'titти (vашиннi примirltення.
Ii l]epl МаШИНЕИХ П MlUleHb
Сt,ст"vи центральпого

lS Тa,;ll
lts l

Iеми гарячого
ti j, iопостачання
(]истеми холодного
в|lдопостаtIання i канаliзацii
Ппибулинкова територiя
( ti-iагоустрiй, асфальтовс
It,

i8 Лr1 1 ячi майланчики (облалнання
.fитяt;их мtмданчи

Висновки Koмicii: технiчний стан житловоrо будинку Nsl0 по вул. Бережанськiй
дитячсI,_-; маЙданчику - задовiльниЙ. ЖитловиЙ будинок придатниЙ до експJryатацii
в весllяl о-.тiтнiй перiод 2022року.

(orllнKa техtIlч}Iого стаЕ},. висновок про готовнlсть до експJryатацll жилого
булинку у насryпний перiол)

Головнitл"l iнженер ОД-507 В. Тiщенко

Заступн,lк iIачаjIьника з благоустрою Л. Козлова

Майс""lr техдiльницi

l1

Потребують поточного ремонту
(зовнiшнього прочищення)

Цс,трфу,qть капiтаьного ремонту

Потребують часткового ремонту

В задовiльному cTaHi

!ерев'янi. заскленi. по,гребують замiни

Потребус поточного ремонту

Електрообладнання в задовiльному
cTaHl
Прачюють в паспортному режимi

Потребус часткового ремонту

Потребус часткового ремонту

Потребус часткового ремонту ХВП,
пожежний гiдрант та кана,,Iiзацiя
В задовiльному cTarri, вимощення
потребуе ремонту

IIотребус замiни на сl.часнi елементи

[ата о ,, ,: /А ..) аг 2022р.

Ж.Вдовиченко

Потребують за,lriни (на 16 ти поверхах)
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