
Тараненко Т.П.
(П.I.П. майстра)

КП <Керl+оча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Кисва>

507
(назва виконавця послуг)

цо l5_102022p.
(дата початку огляду) (лата завершення оглялу)

провела огляд житлового будинку за адресою: вулиця Бережанська, 10
1 встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 8079 кв. м, кiлькiсть
квартир - 1l1 штук.

На прибудинковiй територii розмiпцrються дитячий майданчик, лави для
вiдпочинку, урни для смiтгя

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчппй стан жптлового будпнку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns l0 по вул. Бережанськiй

комiсiя перевiрила стан нес)чих та огороджув€LпьIlих конструкцiй, зовнiшнi та
BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячиЙ маЙданчик та прилеглу територiю.

При цьому виJIвлено:

м
з/л

Найменування елемента
(KoHcTpyKuii) булинку

Висновок про техяiчний cTilн елемента
(конструкцii) будинку

Примi тка

1 Фlтrдаменти

2 Фасади В задовiльному cTaHi

J Стiни В задовiльяому cTaHi

4 Герметизованi стики

5 Пiдлога

6 Покрiвля потребуспоточного ремонту

В задовiльному cTaHi

Потребуе потоц{ого ремонту

АктцбJJ
загального огляду жилого будинкуо

розташованого за адресою: вул. Бережанськаr10

Комiсiя у скJIадi: головного iнженера Шевчук С.А ., iнженер I категорii
Тiщенко В.П., майстра техдiльницi Тараненко Т.П.

з 1З.10.2022р.

Потребують герметизацii



7 Водостоки Потребlтоть поточного ремонту
8 Сходовi клiтки, сходовi маршl Потребують капiтаьного ремонту
9 Ба,чкони. лоджii, ганки

(огоролження ба,тконiв i
лоджiй)

Ганок потребус ремонту.

10 Смiттспроводи (кпапани.
стовбури. шибери)

Клапаяи заваренi, стовбури потребlтоть
IIотоIIного ремонту

l1 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

В задовi:rьному cTaHi

11 BiKHa В задовiльному cTaHi

1?. ,Щверi ' Ilотрео).ють зil]\r|ни на сходових
клiтинах

13 Вхiднi грlтlи Потребус поточного ремонту

14 Козирки вхiдних грутl В задовiльному oTaHi

15 Електрообладнання (rшитова,

мережi, булинкове освiтлення)
Електрообладнання потребус ремонту

,lб
Лiфти (мапrиннi примiщення.
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному режимi

17 Системи центраJIьного
опt1,1ення

Потребус капiтального ремонту

18 Системя гарячого
водопостачання

Потребуе капiтального ремонry

19 Системи холодного
водопостачання i каналi зацii

Потребую капiтального ремонту

l7 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа"тьтове
покриття)

В задовiльному cTaHi, вимощення
потребуе ремонту

18 Дитячi майданчики (обладнанн.s

дитячих майданчикiв)
Потребус замiни на сучаснi елементи

Висновки Koмicii: технiчний стаЕ житлового будинку Np10 по вул. Бережанськiй
дитячого маЙданчику - задовiльниЙ. ЖитловиЙ будинок придатниЙ до експлуатацii
в осiньо-зимовиЙ перiод 2022року.

(оuiнка технi*rого стаЕу, висновок про гото Jтуатацrr жилого
булинку у на

Головний iнженер ОД-507 .IIIевччк

Iнженер I категорii В.Тiценко

Майстер техдiльницi

оБсл овчючд
ця

.Щата огляду < )) 2022р.

Т.Тараненко


