Акт
загаJIьного огляду жилого булинку,
розташованого за адресою: вул. Бережанськаr10
Та

енко Т,

(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування

житлового фонлу Оболонського раЙону м. Киева>

од-507

(назва виконавця послуг)

комiсiя у складi: головного iнженера Тiщенко В.п., заступника начальника
благоустроЮ Козловоi Л.В., iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту
категорii Костюченко €.О., маЙстра техдiльницi Тараненко Т.П.

по 14.05.202l

з \4.04.2021-

(дата завершення огляду)

(лата початку оглялу)

провела огляд житлового будинку за адресою: вyлиця Бережанс ька.
i встановила таке:
1.

l0

Житловий будинок, загальна площа якого становить 8079 кв. м, кiлькiсть

квартир-1l1шryк.

На прибудинковiЙ територiТ розмiпlуються дитячий маЙданчик, лави дJIя
вlдпочинку, урни для смtття
(перелiк елементiв благоустрою)

Технiчний стан жптлового булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns l0 по вул. Бережанськiй
комiсiя перевiрила стан несr{их та огороджувЕцьних конструкцiй, зовнiшнi та
2.

внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо' гвп, хвп,
канйiзацiт, лiфти, електРообладнання, дитячий маЙданчик та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
з/п

Найменування елемента
i)б
кон

Висновок про технiчний стан елемента
(KoHcTpyKuii) булинку

1

Фупдаменти

В задовiльному cTaHi

2

Фасади

В задовiльному cTaHi

J

Стiни

В задовiльному cTaHi

4

Герметизованi стики

Потребукlть часткового ремон,гу

5

Пiдлога

В задовiльному cTaHi

6

Покрiвля

Потребус часткового ремонту

7

Водостоки

п

}lъ

поточного

Примiтка

з
I

,

ремонту(зовнiшнього прочищенн)
ПотребуютькапiтшIьного ремонry
В задовiльному cTaHi

1l

Сходовi клiтки, сходовi маршi
Бмкони, лоджii, ганки
(огородження ба",rконiв i
лоджiй)
Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)
Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)
BiKHa

!ерев'янi, заскленi, потребуrоть замiни

12

flBepi

Потребують замiни (на 16 ти поверхах)

1з

Вхiднi групи

Потребус поточного ремонту

l4

Козирки вхiдних груп

Потребуе

l5

Електрообладнання (пдитова,
мережi, будинкове освiтлення)
Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)
Системи центр:lJьного
опалення
Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачalння i каналiзацiт
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа,тьтове
покриття)
,,Щитячi майданчики (обладнання
дитячих май данчикiв)

8

9

l0
,l

l

16
17

l8
19
17

18

Потребlтоть часткового ремонry
В задовiлъному cTaHi

потоIшого

ремонту

Електрообладнання в задовiльному
cTaHi.

Працюють в паспортному режимi
Потребуе часткового ремонту

Потребус часткового ремонry
Потребуе часткового ремонту
каналiзацiя
В задовiльному cTaHi

ХВП,

Потребуе замiни

ВисновкИ Koмicii: технiчниЙ стан житлового будинку Ns l 0 по вул. БережанськiЙ
дитячого майданчику - задо вiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii
в весняно-лiтнiЙ перiод 202l року.
(оцiнка технiчного сtпry, висновок про гото BHicTb до експrryатацii rюллого
.. _. булинку у наступний перiод)

Головний iнженер ОД-507

В. Тiценко

Заступник начальника з благоустрою
Iнженера з органiзацiТ експлуатацii та
ремонту I категорiТ

Л. Козлова

е. Костюченко

Майстер техдiльницi

Т. Тараненко

,,Щата

огляду ,,

/У ,

o.f

202lp.

