
лкт /э
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул. Бережанська"! 8

Вдовиченко Ж.О.
(П.I.П. майФра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового фонду Оболонського
району м. Киево> ОД-507

(назва виконавця пос,туг)

Комiсiя у скJIадi: головного iнженера Тiщенко В.П., заступника [lачальнl{ка з
благоустрою Козловоi Л.В., майстра техдiльницi Вдовиченко Ж.О.

з lЗ.04.2022 по 13.05.2022р.
(дата початку огляду) v]

провела огляд жилого булинку за адресою:
(дата завсрч]ення с-]Iя

вулиця Бережацсщiа.
l встановила таке:

l. Житловий будинок, загЕuIьЕа площа якого становить б l09 кв. pt. K,.lbKicTb
квартир - l l 1 пrryк.

На прибулинковiй територii розмirrцуоться 1 дитячий майланчик ,jii lJи ц-пя
вiдпочинку,урни

(перелiк елементiв благоус,грою)

2. Технiчнrrй стан rr(плого булинку та його прибудинковоТ TeplrT trpiT:
Пiд час проведення огляду жилого будинку ЛЪ 18 по By,r. liере;канськiй

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувшIьних консцlчкrlii,. зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи I{O i-ЗП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилег-lу j( риторiю.

При цьому виявлено:

Висновок про технiчний стан e,le]\,lcll га I i;rltMiTKa
(кон кцl1 динко

--.---.---.----

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

В задовiльноллу cTaHi

Частково потребутоть герметизаtii

Потребус часткового peMoH.l.y.

В задовiльному cTaHi

Потребують прочищецвя (зовнiшн i)

п капlтаJIьного ollTv
Балкони ocTaHHix поверхiв лотреб

лЪ

зlп
Найменування елемента
( KoHcтI,1tuii') булинку

l Фундаменти

2 Фасми

з Стiни

4 Герметизованi стики

) Пiдлога

6 Покрiвля

7 Водостоки

lt Сходовi клiтки, сходовi ш!
9

о
ують

Балкони, лоджii, ганки
(огоролження балконiв i



-т-l Jl
",r*i,al0 Сvlттепроводи (rоrапани,

lц9ури. ши

Е
| с'т,---г-;-
iLl ri:тсзбiрнi камери

вiд)
Bil:lla

В.;iднi групи

lЬти (маптиннi примiшення,
lшень

Потребують замiни з 1-16 пов.

ioII

lз

Itsl;
l4 , К, зи],;tи вхiдних груп

,,,lктlэоtlб-цаlнанrrя (шц,Iтова_

;Kl. о динкове освlт"rlенняL-_J-}:
I 
l0 ].l;

i iдR|7 Системи центрального
]

l8 ,_ ,,tс,Iеми гарячого
' воjrопостачання

l9 ; Сл:с,геми холодЕого
] г,_T jlэпостачання i KaHa.iliзацii

l7 , l iрибудинлlова територiя
i i't; r rго!,стрiй. асфальтове
i ll(

-+-8lДт
]

l тя.ii пt айдан.{ики (облалншrня
;l.тих майданчикiв

п

Висн(ill:.:tt Koмicii: технiчний стан житлового будинку JФl8 по вул. Бережанськiй
дитячол с маЙданчику - задовiльниЙ. ЖитловиЙ будинок придатниЙ до експлуатацiТ
в весня],(;-лiтнiй перiод 2022 року.

(ouiHKa технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатачiТ жилою
бчпинку у насryпний перiол)

Голов., i,;i: illженер оД-507 В. Тiщенко

Застчпr, 
", 

;< начальника з благоустрою Л. Козлова

майстеп техдiльницi Ж.Вдовиченко

В за,довiльному cTaHi, стовбцlи
потребують ремонту.
В заловiльному cTaHi

В заловiльному cTaHi.

В змовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

В за.ловiльному cTaHi

Праttюють в паспортвому режимi

Потребус часткового ремонту

Потребус часткового ремонту

Пож.гiдрант потребус часткового
ремонту
В заловiльному cTaHi, вимощення

потребуе часткового асфальryвання

В задовiльному cTaHi.

Дата оt,:тяд <|-aJ, 2022р.u6-


