
Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул. Бережанська,l6А

Смельянова B.I.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового фонлу Оболонського

району м. Киева> ОД-507
(назва виконавru послуг)

комiсiя у складi: головного iнженера Тiценко В.п.. засr,упника нача-ltьника з

благоустрою Козловоi Л.В., iнженера з органiзацiТ експлуатацiТ та ремонту I

категорii Костюченко С.О., маЙстра техдiльницi Смельянова B.I.

з 15.09. 2020р. rrо 15.10.2020p.
(даm початку огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вулиця Бережанська. l бА
l встановила таке:

1. Житловий будинок, заг€шьна площа якого стеновить 1З420,50 кв, м.

кiлькiсть квартир - 189.

На прибулинковiЙ територiТ розмiщуються 1 спортивний лtаiiданчикл i

майданчик дорослого населення, лави для вlдпочиtlку, ypнIi

кана.лiзацii,
територiю.

(дата явершеllня огля ji!,)

(перелiк елементiв благоустрою)

2. ТехнiчпиЙ сташ жплого булинку та його прпбудинковоТ територiТ:

Пiд чаС проведення огляду жилого булинку л! 16Д по в},л. Бере;канськiй

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувalJIьних конструкцiй, зilвнiшrt i ,rа

внутрiшнi Ътiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, t,Bll, XBII,
лiфти, електрообладнання, спортивниI-i майдаtlчик та прилеглу

При uboMy виявлено:

Висновок про технiчний cTa}I еле}tен,га |Прrлмiтка
(конст кцii) б дич

В задовiльному cTaHi

В зfufовiльному cTaHi

В задовiльному cTaiit

Потребують гермстизапiТ

В задовi],lьному cTaI] i

Потребl-с ремонт\

Потребують прочиillення (зовнiшнi)
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[3 залtlвiльному cTaHi

I krгребlтоть поточного ремонту
l.].4,5п
ГIотребують поточного ремонту

В задовi;rьному cTaHi
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i мережl. оудинкове освiтленвя
Лi(lти (маrrlиннi примiщення.
,lIBcDI машинних ;tмiщень)i.
Системи центzulьною
()Iii1-IIetlHя

Системи гарячоl,о
водоrIостачаI{ня
системи холодного
воJопостачarння i канапiзацii

|7 Прибулинкова територiя
(благоустрiй. асфальтове
пок иr-гя )

1ll fl Ilтячi майданчl;ки (обладнання

)

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку Nsl6,{ по вул. Бережанськiй
.циl,ячог() майданчику - задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii
в весняно- лiтнiЙ перiод 20Э0 року.

(ouiBKa гехнiчнtlго стану. висltовок про готовнiсть до ексшryатацii жилого
булинкr v насryпний перiол)

Го.lttlвlтl-tй iнженер ОЛ-507 В. Тiшенко

Застl,пник нача],Iьвика з благоустрою
Iнженера з органiзацiТ експ-[уатацii та
ремонт} l категорiТ

Маr-лс,гер техдiльницi

Л. Козлова

с. Костюченко

В зцаовiльному cTaHi. стовбури
потребують ремонту.
В зtцовiльному cTaHi в наявностi
во,,lоIIостачання

В задовiльному cTaHi

L--,lектрообладнання в задовiльному
cTaI{l

iJрацюють в паспортному режимi

IIс,r,ребуе часткового ремонту

В заловi.гlьному станi,каналiзацiйнi
ережi потребують поточного ремонту\i

В зсшовiльному cTaHi, вимощення
rtоr,ребус часткового асфа,чьтування

Вi.rсl тнiй.

!ата о гляду- << ,/r- >>
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