
Акт
загального оглялу жилого булинк1,,

розташованоrо за адресOIо : вул. Береiltаис bKa,l 6

(П.l.П. майстра)

кп <керуюча компанiя з обс.тryговування житлового фонду оболсlнсt,коl,о

району м. Кисва> ОД-507
(назм виконавчя послуг)

Комiсiя у складi: головного iнженера Тiщенко B.l1.. засту,пника 1,Iatla_!b1],ii,,a :),

благоустрою Козловоi Л.В., iнженера з органiзацiТ експ,T уат,ацii l,а ГС \l()tlf\ i

категорii'Костюченко €.О., маЙстра техдiльницi Смельяно ва В, I,

€мельянова B.I.

з l5.09.2020 D.
(лата початку огляду)

провела огляд жилого булинку за алресою:

i встановила таке:

Найменування еJIемен,! l1

Ko}lc т)б J.Ii li

Фундаменr,и В эф(trвl;tьнолtл' cTa1,1

по 15. l0,2020p
(дата ]авершlе}lня огляд,ч,)

вY]lиця Бережанська. i б

l. Житловий будинок, загальна плоIца якого становить 755з,80 кг, }/i, Ki,-lbl,:i-,Tэ

квартир- l19.- 
на прибулинковiй територii розмiшуються 1 дитячий пtайдаllчик. Jави ,liJiя

вlдпочинку, урни
(перелiк елемеlrгiв благсlус,грокl)

2. ТехнiчниЙ стан я(плого булинку та його прибулинковоi TepttTopii:

ПiдчаспроведенняогляДУжилогобуаинку"\ЪlбrrовУл.Берсканськili
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджува.гrьних KoHcTpyKuit",r_. зовtl]ш:li r,a

внутрiшнi Ътi"", сr"кr, покрiвлю, пi&,]oly, BiKHa, цверi, систеNlI,' цо, гвIl_ }it]il,

ка"алiзацiТ, лiфти, електРообладнаннЯ, дитячий майданчик та прилегл), repltTopiul.

При чьому виявлено:

Фасади

Стiни

Герметизованi стl,tки

I-[iдлога

Покрiвля

В за,:tt,lвi-tьнопt), cTi, Hl
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В задtlв,.,tьяом1, cTi-."Ti
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Б Быtкони. лоджiТ- ганки

| 
(огородження баrконiв i

В задовiльному cTaHi. ганки входу до
rlijlвального примiщення потрбують

Ilo гочноfо \IO

В заловiльному cTaHi в наявностi
воjIолостачання, пiд.llога потребуе

()

fl срев'янi заскленi. потребJтоть замiни.

fklтребують замiни

В задовiльному cTaHi

В за.:rовi",rьному cTaHi. вимощення
по,гребус часткового асфальтування.
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Смimспроводи (к"qапани. С,r,tlвбури потребутоть часткового

| ] с говбr
ГгlТс"й ,збiрнi ка,rlери

I Iilaoa и)
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("олопговiл)

f_
]1 BiKHa

| lBeoi

Вхiднi групи

I 14 i Козврки вхiдних груп

i5 I li:rектрооблмlrанпя (щи, i()Ba- Е.: rектрообладнання в задовiльному
_vер_е;к!фдинкове rlcвiтл еIlня cl aHt.

J I itЬти (маr_rrиняi irримiшення. Прачюють в паспортному режимi
!'апl1,1llних цр_и_цLч reHb)

l Сtлстеvи центраjlыiого
liаiеIlня

С ис iсми гарячого
Bo,]otIocTatta tlя

9l Системи хо:Iодного
водопостачання i канаriзацii
Прибулинкова територй
(благоустрiй. асфапьтове
покриrтя)

l ltl fi и,гячi майдавчики (облалнанlrя
ячих майданчикiв)

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку ЛЬ 16 по вул. Бережанськiй
J{итячого маЙданчику - задовiльниЙ. ЖитловиЙ будинок придатниЙ до експлуатацii
r] ociHHbo - зилrовий перrод 2020 року.

(оtliнка ,гсхrliчнс: 
t,t cтaн"v. висновок про готовнiсть до ексгLлуатацii жилого

булинк1 у наступний перiод)

Головнлlй iнженер ОД-507 Тiщенко

Заступн ик нач€uIьника з благоустрою
Iнженера з органiзацii експлуатацii та

ремонту l категорii

Майстер техдiльничi

Л. Козлова

с. Костюченко

Потребутоть ремонту

В ,rшовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

X[tI l потребус поточного ремонту

В ,lадовiльному cTaHi

В ,;а.lовiльному cTaHi

flaTa ог;tяду (( /5-> о 2020р.

в. Смельянова

|.Сходовi lс,liтки. сходовi маршi
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