
лкт |639
загального огляду rltилого будинку,

розташованого за адресою : вул. Бережанськаr1 2

Тараненко Т.П.
(П.l.П. майстра)

КП <Керуюча компанй з обслуговування
житлового фонлу Оболонського раЙону м. Киева)
од-507
(назва виконавця пос.гryг)

з 20.10.2022 по 21.10.2022p.
(лата початку ог,тялу) (дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: вулиця Бережанська. 12

l встановила таке:

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 66З1 кв. м, кiлькiсть
квартир - l19 штук.

На прибулинковiй територii розмiщуються дитячий майданчик, лави для
вiдпочинку, урни для смiття

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчпий стан житлового будинку та його прибудинковоТ територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 12 по вул. Бережанськiй

комiсiя перевiрила стан несr{их та огороджувЕulьних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО., ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання,, ди,lячий майданчик та прилеглу територiю,

При цьому виявлено:

Потребуrоть герметизачi'i

}l!
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) булинку

Висновок про технiчнrй стан елемента
(KoHcTpyKuii) булинку

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHiз Стiни

_1 Герметизованi стики

5 Пiдлога В задовiльному cTaHi
I

6 Покрiвля Потребус капiтального ремоЕту

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



7 Водостоки i]l отребують ремонту
l внlтрiшньо б oBl

С*rt.Ы -"ir-r. 
".кою"i ""р-, П отребlтоть капiта,тьного ремонту8

9 Бапкони, лоджii. ганки
(огородження ба,rконiв i
лоджiй)

в з4ловiльному стаяi

Смiтгепроволи (клапани,
стовбури, шибери) l

Клаrrани заваренi. стовбури потребують
поточного ремонry

ll Смiттсзбiрнi каrери
(водопровiд)

В заловiльному cTaHi

1l BiKHa В заловiльному стаяi

|2 lBepi В задовiльному cTaHi

lз Вхiднi групи Потребlтоть поточного ремонту

l4 Козирки вхiдних груп Потребують потоц{ого ремонту

lб Лiфти (машивнi примiщення,
дверi машиннlтх примiщень)

Прачюють в паспортному режимl

l7 Системи центра.ъного Потребус капiтального ремонту
опа;lення

18 Системи гаря"Iого
водопостачatння

Потребус капiтального ремонту

17

Електрощитова потребус кшtiта;rьного
емон II яжки

llt

в осiньо-зимовиЙ перiод 2022року.
(оцiнка технiчного стану. висновок про г експлуатацrr жилого

булинку у нас

Головний iнженер ОД-507 С,Шевчук

Iнженер I категорii В.Тiценко

Майстер техдiльницi

3

.Щата огляду (( )) 2022р.

Т.Тараненко

l0

15 | Електрообладяаняя (ш.rтова.

] мережi, будинкове освiтлення)

Приб.члипкова територй
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

в задовiльному cTali, вимощенпя
потребуе ремонту

l9 системи холодного
водопостачан Rя i каналiзацii

IIотребус капiтального ремонту

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку J\Ъ l2 по вул. БережаIrськiй

дитячого маЙданчику - задовiльниЙ. ЖитловиЙ булинок придатниЙ до експJryатацii


