
Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул. Бережанська,l0

Тараненко Т.П.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Кисва>

од-507
(назва виконавця послуг)

комiсiя у складi: головного iнженера Тiщенко В.п., заступника начмьника з

благоус.гроЮ kозловоi Л.В., iнженера з органiзацii експлуатацil та peMoHTl, I

категорiТ Костюченко е.О., майстра техдiльницi Тараненко Т,П,

по 15 .10.2020о
(дата початку огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: вулиця Бере;кlrнс>_ка, l0

l встановила таке:

l. Житловий будинок, загшIьна площа якого становить 8079 кв. м. кi.rькiс,гь

квартир - 11l шryк.- 
На прибулинковiй територiТ розмiщуються дитячий майданчик, jlави JJя

вiдпочинку, урни для смlття
(перелiк елеменr,iв благоустрою)

Найменування елемента Висновок про ,гехнiчний сrан еле\rеll1,а I Iпицл iTKa

KoIlc кlч 1 о ди кон i)б

Фундаменr,и l В заловiльному cTaHi

(дата завершенля .rлялу)

(
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2. ТехнiчниЙ стан ,китлового будинку та його прибулинкtlвоi ,гериторii:

Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns l0 по вул, Бережанськiй

комiсiя перевiрила стан несr{их та огороджувапьних конструкцlЙ, ,j{)B}liluнl та

внутрiшнi cTirr,.r"*r, покрiвлю, пiдлоry. BiKHa, дверi, системи LIO, i-B] t. хвtl.
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданч}iк ТЗ ПРllliсi 

"i" 
-, ,"p!i l ог;lо,

При цьому виявлено:
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7'{ерев'янi. заскленi. потребують замiни
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Е: t ек",9ооб_ладнання (щитова-
\re i. б} ди нкове освiт.rення
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Сrlс,геl,tи IIенIрального
оlItL,Iення

Сис,гемtл гарячоr о

, iOItостачання
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Висновки K.JMicii: технiчниЙ стан жи,глового будинку Nsl0 по вул. БережанськiЙ

9

l17

дитячого майданчику - задовiл
в ociнHob- зимовиЙ перiод 2020

I [о,l,ребують замiни (на поверхж)

IIотребус поточного ремонту

I Iо,l,ребус поточного ремонту

Е-,rсктрообладнання в задовiльному
с tанl.

I'lо,rpебус часткового ремонту

[Iо,гребус часткового ремоЕту

В эацовiльному cTaHi, канмiзацiя

В за,tовiльному cTaHi

(оцiнка TexHi чтlого стану. висilовок про готовнiсть до експлуатацii жилого
бу:инк1 1 нас гуп ний перiод)

Головrrий iнженер ОД-507
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