
Акт
загального огляду жилоrо булинку,

розташованого за адресою: вул. Бережанська,20

Смельянова B.I.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обсrryговування житлового фонrlу Обо,,ttlнськсlt-о

району м. Киево> ОД-507
(назва виконавця лослуг)

KoMicb у складi: головного iнженера Тiпrенко В.П., заст,упника нача,rЬника з

благоустрою КозловоТ Л.В., iнженера з органiзашiI експлуатацii та ре\lонц, I

категорii Костюченко е.О., маЙстра техдiльницi еме,rьянова B.I.

з l5.09.2020p, по 15.10.2020p.
(дата початку огляду) (дата завершення огJ-Iяду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вл,лиця Бережанська,20
l встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 7826 кв. м. Ki-,lbKiL-Tb

квартир - 119 шryк.
На прибулинковiЙ територii розмirrrу,ються l длtтячий маЙданчик, май:анчик

для стоянок автомобiлiв, лави дJUI вiдпочинку, урни
(перелiк елемектiв благоус,rрою)

2. ТехнiчпиЙ станll(илого булинку та його прибудrtнковоТ територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Л's 20 lro вул. БережанськIЙ

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкчiй, зt,lвн iiutti ,r,a

внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, лверi, с!lсl,еми t{o, гвп, XBI],
каналiзацiТ' лiфти, електРообладнання, дtlтячий майiiаНЧИК Та l1pиnel,jlv тери гоlriкl_

При цьому виявлеtlо:

Висновок про технiчний стан елеменl,а Приviтка
(кон JlI:lKt)

В задовi.iьному cтaHi

В задовiльному cтaHi

В задовiльном} cTaHi

Потребують герметизачii (зtlвrliш t ti )

В задовiльвомl, сганi

Il
Водостоки Потребуrоть прочицlення (зовн iшпi )

б € oIlI\

Np

зlп
Найменування елёмента
(конструкчii) булинку

Фундаментиl

) Фасади

Стiни_)

Герметизованi стики4

5 Пiдлога

6 По lвля
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li Сходовi клiтки. сходовi ма llo ),)ть ре.vон
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Вх;днi l,рупи

1 Козирки вхiдlних груп

Е.T ектрооблапнання (щитова.

м9р9д!,,аyдцдц9ве освiтлення)

В заловiльному cTaHi

I ltlтребукlть ремонту з lго по 3й пiд.

[Iотрсбують ремонry з 1го по 3й пiд.

L. iектрообладнання в задовiльному
с,ганl.

I Iотребус часткового ремоЕту

Потребус часткового ремонту

Асфмьтне покритIя та вимощення
по гребуrоть асфальтування.

Ба,lкони. лолжii. ганки
(огородження ба.rкояiв i

ло.цжiй)
Смiттспрtlволи (rшапани. В ,,адовi.qьпом}, cTaHi, стовбури
стt,,вб и. шиб и) п ь \,lo

Смiтгсзбiрнi камери
(волоIrровi,r)

Вiкпа ЗасклеIii. Потребують замiни,
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lб Лiфти (мапlиrшi примiщення. [lраuюкlть в паспортному режимi
___]_дLедд аuJинних ttримiшень)
l7 , Системи цснтраlьного

]оп3_IIеIJня
IIсrr,ребус часткового ремонry

п Е Систелtи I арячого
водопостачанЕя
Системи хо-тlод}lого

] вс;Iоltосl,ачаIJня ; кан&,I1зацr1

l Прибулинкова територй

| 
(благо1 стрiй. асфальтове

9
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l 18 l

i пuкритlя )

Дитячi плайдан.tики (об,lаднаIrня IIо,гребус доукомплектацii сучасними
е]lс\,lентами_

Висновки Koмicii: тех}tiчний стан житлового будинку Ns20 по вул. Бережанськiй
дитячого маЙданчику - задовiJIьниЙ. ЖитловиЙ будинок придатниЙ до експлуатацii
в осiнньо-зимовий перiод 2С20 року.

(otlittl(a те\jliчного стану. висновок про готовкiсть до ексшrуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Головний iHxceHep ОД-507 В. Тiценко

Заступник нааIальнлlка з благоустрою
IHxieHepa з органiзаrrii експлуатацiТ та

ремонry I категорiТ

Майстер техдi.,l ьниrti

Л. Козлова

с. Костюченко

,,t t pl,LryKJ rt) l
В за,.tовiльному cTaHi в наявностi
водопостачання. пiдтога потребуе
peN{oIrTy.

I Iотребують за.viни

!ата ог;tяд1 r'j> r'a 2020р.

В. €мельянова
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| | .rитячих майданчикiв)


