
лкт lJ
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул. Бережанська,lб

Вдовиченко Ж.О.
(П.l.П. майстра)

КП <Керlточа компанiя з обслуговування житлового фонду Оболонського
району м. Киева> ОД-507

(назва виконавru послуг)

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

з 1З.04.2022р. по 1З.05.2022р.
(дата початку огляду) (лата завершення ог,rя,l; )

провела огляд жилого булинку за адресою: вулиIIя Бережанськ:r
l встановила таке:

1. Житловий будинок, загЕuIьна площа якого становить 66З l кв. t"r. ь,i.itькiсть
квартир- l19.

На прибудинковiй територii розмiпlуються 1 дитячий майданчик. "1i]ви для
вiдпочинку, урни

(перлiк елементiв благоустрою)

2. Технiчппй стан 7килого булипку та його прпбудипково[ тери.гор!I:
Пiд час проведення огляду жилого булинку J',lЪ 16 по вчл. Ьережанськiлi

комiсiя перевiрила стан несrlих та огороджуваJIьних конструкчiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоц, BiKHa, дверi, системи ЦО. l'ВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик т8 прилегJ,/, эриторiю.

При цьому виrIвлено:

Висновок про технi.rний стан елемента ;)ИМlТКа
кон ii) б дин

В задовiльному cTaHi

Потребlтоть обстукування фасалноi
плитки
В задовiльному cTaHi

Стики потребуоть герметизачii

В задовiльному cTaHi

Потребуе капiталыlого ремонт}

отребують прочищення (зовнiшнi)

Jф
зlл

Найменування елемента
дибlко

l Фундаменти

2 Фасади

_) Стiни

1 Герметизованi стики

5 Пiдлога

6 Покрiвля

7 Водостоки

8 Сходовi клiтки, сходовi маршi

п

ують капlтtL.Iьного ремон

l
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_ 
-- 
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9 Б _ 1,1они. лоджii, ганки
' 1cl, r,роltження балконiв i
ij,эджlи

lll

10 tiмiттспрово.шл (клапани,
с l овбури, шиб9ри)
( lliттсзбiрнi камери
(вllдоrt рq!ц!)

.П,верi

l3 1 Вr:iлнi ryупи

4 Козlлрки вхiдlих груп

15 i Електообладнання (шитов4

Стовбури потребутоть часткового
пото!{ного емо

|,..
l lI'
ltol;

.б динкове освlтлення
iф,l,лr ( маrrиннi примiщення,

,1Bepl \,arшинних iщень
|7 i'лстсплицентрatльного

18 Системи гарячого
воJоIIостачання

19 Сttс-,:еми холодного
t i)_ilailостачаIlня 1 кана,лlзацll
Iрибулинкова територй
J rаi,оl,стрiй. асфальтове

l;o

i
(I

7

.{итячi майланчики (обладнання
,1t{,гячих майданчикiв

Виснсlt ,ки Koмicii: технiчний стан житлового будиЕку JS l б по вул. Бережанськiй
дитячоl,(J майданчику - задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii
в весня-:,о-лiтнiй перiод 2022 polq.

(ouiHKa технiчного стаtг}-. висновок про готовнiсть до експлуатачiТ жилою
булиrтку у насryпний перiол)

Головilий iгlженер ОД-507 В. Тiценко

Засryп lt ик начаJIьника з благоустрою Л. Козлова

-- Ж.Вдовиченко

S

В задовiльному cTaHi. ганки та входи до
пiдвапьного примiщення потребують
ремонту.

В задовiльному cTari, пiдлога потребус

ремонту.
В задовiльному cTaHi

Потребують замiни

В заловiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

Елекгрооблалнання в задовiльному
cTaltl
Працюють в паспортному режимi

В задовiльному cTaHi

В заловiльному cTaHi

хвп та кана,тiзацiя потребують
поточного ремонту
В задовiльному cTaHi. вимощення
потребус асфа,тьтуван ня.

В задовiльному cTaHi

[ата о уз >> р6, 2022р.
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