
Акт
загального огляду я(илого булинку.

розташованого за адресою: вчл. Бережанська,li

Тараненко Т,П.
(П.t.П. майстра)

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

од-507
(назва виконавця послуг)

комiсiя у складi: головного iнженера Тiщенко В.п., застулника наччшьника з

благоустрою Козловоi Л.В., iнженера з органiзацii експлуатацil -i а peltclHT1 I

категорiТ Костюченко С.О., маЙстра техдi.liьницi Тараненко Т.П-

з 15 .09.2020р. по 15.10.2020p
(дата початку огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: вулиця Береrкансr,ка. l2
l встановила таке:

l. Житловий будинок, загальна площа якого становить 78 18 кв, м. кiлькiсгь

квартир-l19шryк.
На прибудинковiЙ територii розмiщуються дитячий rиайданчrtк. л.lви ,,(Jя

вlдпочинку, урни для смll-тя
(перелiк елемен гiв благоустрою)

2. Технiчнпй стан житлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого будинку Ns 12 по вул. БереlканськiЙ

комiсiя перевiрила стан несr{их та огороджувtulьних конструкцiл"l, зовgirltнi га

внугрiшнi стiпи, стики, покрiвлю, пiдлогу. BiKHa. лверi, сисl,еми Lt(), i'iJi t, хвII.
каналiзацiТ, лiфти. електРообладнання. дитячиЙ майданчиК Та IlpИjlei.t]. , ери topiK,.

При чьому виявлено:

Найменування eJleMe1,1Ta Висновок про технiчний стан елемеllтх llprtviTlta 
l
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Висновнрl ltoMicii: технiчниЙ стан )t(итJlового будинку Ns12 по вул. БережанськiЙ
дитячог(l майданчику - задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii
в ociнHbo - зrlмовиЙ перiод 2020 рок),,

IIоl ребують часткового ремонту

Е} за;tовiльному cTaHi

В за,tовiльному cTaHi

Лаерi в пiд''r'здах в задовiльному cTaHi

IIотребують поточного ремонту

I Itrr,рсбують поточного ремонту

Гlрацюють в паспортному режимi

В зiцовiльному cTaHi

IIотребус поточного ремонту

В зtцовiльному cTaHi

Асфальтове покриття потребус ремонту

(,lцiнка r,ехttiчного стану. висrlовок про готовнiсть до експлуатацii жилого
буаинку у насryппий перiод)

Головний i нженер ОД-507 В. Тiщенко

Засr,упн и к нач€шьника з благоустрою
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l l5 | Е.rсктрообладнання (щитова.

i i мережi. будинкове освiтлення.1


