
лкт цr
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул. Бережанська,12

Вдовиченко Ж.О.
(П.I.П. майстра)

КП кКерlточа компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>
од-507
(назва виконавця послуг)

Комiсiя у скJIадi: головного iнженера Тiщенко В.П., заст,упнilка l]alia_IibниKa з
благоустрою Козловоi Л.В., майстра техдiльницi Вдовиченко Ж.О.

з |З.09.2022р. по l3.05.2022p
(дата початку огляду) (дата завершення оIля,т j

провела огляд житлового будинку за адресою: вулиця Бережансь!i.:_Ц
l встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить бб3 l кв. м, кiлькiсть
квартир - 119 шryк.

На прибудинковiй територii розмirrrуоться дитячий майданчик. .-: ] ь|i .f-,lя
вiдпочинку, урни для смiття

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчнпй стан житлового будишку та його прибудинковоТ територiТ:
Пiд час проведення огляду жилого булинку ЛЪ 12 по вул. Бере;канськiй

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкчiй, зt^,вrl,t , ;i ,t:t

внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦСj, |PiJ. _\_ВГI,

каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилегJijJ iериторiю.
При цьому виявлено:

Висновок про технiчний стан елеI{еltта
кон о динк

В задовiльному стан i

В задовiльному cTaHi

В задовiльному с,ганi

Потребують герметизачiТ

В заловiльному cTaHi

+l_-__----]

N9

з/п
Найменlъшrня елемента
(констрtкцii) будинку

l Фундаменти

2 Фасади

з Стiни

1 Герметизованi стики

5 Пiдлога

6 Покрiвля В заловйьному cTaHi
_ 

-_.]
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Во-lостоки

(' r ;,iclBi к-,iiтки. сходовi шl
9 Ба::кони. лоджiТ- гаlтки

l l)] Jродження балконiв i
j .rc l;K iЙ )

Смiзтспроводи (rc,raTraHa-

и. шиб

Потребують ремонту
внутрiшньобулинковi. та зовнiшнього

очищення

Потребують поточного ремоЕту

l0 ll1l (., , l:l5ipHi камери

_]]ц
1]

7

1lз в

l2

,.)l ll'

[]iKHa

,_jitll групи

вiд\

i4 iir lllр;,:и вхiлних грlтl

]to l-пr

]j Е:,.Jктрообладнання (шитова-
.,,е сжi. бч:инкове освiтлевня

,}r г,r (маIrrиннi примilr iення. працюють в паспортному рехимi
,lБ,_ pi vаШИННlrХ ПРИМ ll; leнb

17 i (]истеvи центаjьЕого
,.i

18 (_и;тем;л гарячого
в(]допостаllання

еми холодного
]l \с,тачання t канал,:}ацll

17 Ппltбу.tинковатериторiя
(б., lагоусlрiй" асфальтове
, !.) i ,;я

i8 j{итячi майданчики (обладнання
-1и,lячих майданчикlв

---I

Впсновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку Nsl2 по вул. Бережанськiй
дитяriсl,о :ttаr"rданчику - задовiльний. Житловий булинок придатний до експлуатацiт
в весняно-.li,I нiЙ перiод 2022pol<y,

(оцiнка техЕiцlого cтalry! висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Го-ilовний i,.женер оД-507

Засryпниь: начЕlJIьника з благоустрою . Козлова

Майстер т ь

В задовiльному cTaHi

Потребують часткового ремонту

В заловiльному cTaHi

В з4довiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

Потребують поточного ремонту

Елекгрощитова потребус ремонту,
електомережа перетяжки

Потребус поточного ремонту

Потребус поточного ремонту

Потребують потоIIного ремонry

В задовiльному стшлi, вимощення
потребус ремонту

В задовiльному cTaHi

/{ата ог яlу < /З, ) 6, 2022р.

ж.вдовиченко

В. Тiщенко

ц\

11отребують капiтального ремоЕту


