
Комiсiя у складi: головного iнженера Тiщенко В.П., заступнl,iка нач&;1ьника з

благоустрою kозловоi Л.В., iнженера з органiзацii експлуатацiТ ;:l, peMсlHTy, l
категорii Костюченко С.О., майстра техдi-T ьницi Тараненко Т,П,

Акт
загального огляду жиJIого булинку'

розташованого за адресою: ByJ-I. Бережа нська, l 4

Тараненко Т.П.
(П.l.П. майстра)

КП <Керlrоча компанiя з обслуговyвання
житлового фонду Оболонського району м. Кисва>

од-507
(назва виконавця послуг)

з l5.09. 2020р. по 15.10.2020p.
(дата початку огляду) (дата завершецня оглялу)

Найменування елемента Висновок про технiчний стан елемента Ilримiтка

(ко ди (кон Itll () динку

Фундаменти В задовiльному cTaHi

Фасали В задовiльному станi

В задовirьному cTaHt

Герметизованi стики Потреб_чt: герметизаllii

Пiдлога В задовi-rьному cTarti
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Покрiвля IIoTpeO_vc часткового ремонту

л9
зlп

l

1

-) Стiни

4

5

6

7 Водостоки ГIо букrть реMOHl Y

провела огляд житлового будинку за адресою: вул},tця Береjкаilсь,ill, ]:1

i встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 7464,9 кв. ;\1, кiлькiсть

квартир-1llшryк.- 
На прибулинковiй територii розмiщуються лави для вiдпочltнк\,, ,,,рни для

2. ТехнiчниЙ стан жилтового будинку та його прибудинковоi r,ериторiТ:

Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 14 по вул. Бере,канськiЙ

комiсiя перевiрила стан несучих та огоро.fжувЕLпьних конструкцlи, зовнi,,tlЕI та

BHyTpimHi cTi"", .r"*", покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи Ii(), l,Бl], Xt]I].

канйiзацii, лiфти, електрооълчдrчrr,я, дитячий майданчик та прилеI jt, rери горilо,

При чьому виявлено:
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Смiтгсзбiрнi камери
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Дсрев'янi" заскленi. потребують замiнi

tsхiдяi групи

1.:i Кttзирки вхiдllих грчп

Е..lектрообладнання (щитовц
HKOl]e освlт,'Iення
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]8 С'ястеми гарячого
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i9 Системи холодного
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L Ли гячi майданчики (обладнання

иб1 аинкова територiя
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Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку ЛЪ 14 по вул. Бережанськiй -
]]адовijlьний . Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй
пер;оа 2()20року
(оцiяка,гехi:i,шого стану, висновок про гоr,оваiсть до експлуатацii жилого

В задовiльному cTaHi

IIо,гребують часткового поточного
рецонту
В задовiльному cTaHi

11о,гребують замiни (на поверхах)

IIо,гребують поточЕого ремонry

В зц:овiльном1, cTaHi

Е.-rектрообладнання в задовiльному
cTaHl.

Працюють в паспортному режимi

В :зФtовiльному cTaHi

l Ic r,ребус поточного ремонту

Iklr,рсбус поточного ремонту

Ас(lальтове покриття потребуе ремонту

Вi;tсутнiй

бl,линку 1 настчпний перiод)

Головний ilrжeHep ОД-507

Заступник начilJ.Iьника з благоус.грою
Iнженера з органiзацiТ експлуатацii та
ремонту l категорiт

МаЙстер техдi,-l ьницi

. Тiщенко

Л. Козлова

е. Костюченко

Дата огляд1 ,, /J-, -/rэ 2020р.

Т. Тараненко
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