
Акт
загального огляду жилого будинкч,

розташованого за адресою: вул. Бережан ська, l 8

Смельянова B.I.
(П.l.П. майстра)

кп <керуюча компанiя з обслуговування житлового фонлу обо;iонського

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

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

благоустроЮ Козловоi Л.В., iнженера з органiзачii експлуатацii та ремонту I

категорii Костюченко е.О., майстра техдiльницi €мельяновЬ B.I.

з 15.09.2020р. по l5.10.2020p.
(дата початку огляду)

провела огляд жилого бу,uинку за адресою: вчлиця Бере ;канська, l 8

l встановила таке:

1. Житловий будинок, загtUIьна площа якого сl,ановить 8852,10 кв. м, кiлькiсгь

квартир-l1lшryк.
на прибудинковiй територii розмiщуються 1 дитячt{й майданчtлк ,_ilaBil для

вlдпочинку,урни
(перелiк елементi в благоустрою)

2. ТехпiчшиЙ стан жплого булинку та його прибудинковоi терпторii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку J',8: l8 по вул. Бережанськiйr

комiсiя перевiрила стан нес)лих та огороджувчuIьних конструкчiй, зtlвнi,шl,ti та

внутрiшнi стiни, стики, покрiвJrю, пiдлоry, BiKHa, дверi, систеNrи цо, гвtl, хвп,
каналiзацii, лiфти, електРообладнання, дитячий маЙданчик ia при:lсг-rу lериторiкl.

При чьому виrIвлено:
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Висновкп Koмicii: технiчний стан житлового будинку .}l! 1 8 по вул. Бережанськiй
литячого маЙданчику - задовiльниЙ. ЖитловиЙ будинок придатниЙ до експлуатацii
в осiнньо-зимовиЙ перiод 2020 року.

(оцiIrк? гехtIiчнOго стану. висновок про готовнiсть до експпуатацii жилого
бlлинку у насryпний перiол)
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Зас,t,l,tlник начаjtьника з благоустрою
iнженера з органiзацii експлуатацii та

ремонry l категорiТ

Майстер техдiльницi a}.z/

Л. Козлова

с. Костюченко

в. Смельянова
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В задовiльному cTaHi, вимощення
потребуе часткового асфа,тьтування.
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,Цата огlrяду << УЭ >> /о 2020р.
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