Акт

загального огляду жилого будпнку,
розташованого за адресою: вул. Бережанська,lбА
€мельянова

(П.I.П. майста)

B.I.

КП <Керуrоча компанiя
району м. Киева>

507

з обслуговування житлового фонду Оболонського

(назва виконавчя послуг)

Комiсiя у складi: головного iнженера Тiщенко В.П., засryпника начаJIьника
благоустрою Козловоi Л.В., iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту
категорii Костюченко С.О., маЙстра техдiльницi €мельянова

I

B.I.

по l4.05.2021

з |4.04.202lp.

(дата завершення огляду)

(лата початку оглялу)

провела огляд жилого булинку за адресою:
l встановила таке:

l. Житловий будинок,

з

вYлиця БеDе жанська.l бА

загЕuIьна площа якого становить 13420,50 кв. м,

кiлькiсть квартир - l89.
На прибудинковiй територiiрозмiщуються l спортивний майданчик, l
майданчик дорослого населення, лави для вiдпочинку, урни.
(перелiк елементiв благоустрою)

Технiчний стан rl(илого булинку та його прибудинковоi територiI:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 1бА по вул. Бережанськiй
комiсiя перевiрила стан несrlих та огороджув.uIьних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвJIю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП.,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання' спортивниЙ маЙданчик та прилеглу
2.

територiю.
При цьому виявлено:
Нйменування елемента
зlп (констржцii) будинку

Висновок про технiчний стан елемента
(конструкчii) булинку

l

Фундаменти

В задовiльному cTaHi

2

Фасади

В задовiльному cTaHi

J

Стiни

В задовiльному cTaHi

4

Герметизованi стики

Потребують герметизацii

5

Пiдrога

В задовiльному cTmri

6

Покрiвля

Потребуе ремонту

7

Водостоки

Потребують проtмщенIrя (зовнiшнi)

Ns

Примiтка

Потребують ремонту
Потребують поточного ремонту.

1l

Сходовi клiтки, сходовi маршi
Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)
Смirтепроводи (ю,Iапани,
стовбури. шибери)
Смirтсзбiрнi камери
(водопровiд)
BiKHa

l2

.Щверi

В задовiльному cTaHi

lз

Вхiднi групи

|4

Козирки вхiдlих груп

Потребують поточного ремонry
l,3,4,5п
Потребlтоть поточного ремонту

l5

Елеrгрообладнання (щитова,
мережi, булинкове освiтлення)
Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiцень)
Системи центрального

8

9

l0

ll

lб
17

В задовiльному cTaHi, стовбури
потребlrоть ремонту.
В задовiльному cTaHi в наявностi
водопостачilння
В задовiльному cTaHi.

Елекгрообладнання в задовiльному
cTaHi.

Прачюють в паспортному режимi

В задовiльному cTaHi

опzl,,Iення
18
19
17

18

Системи гарячого
водопостачання
системи холодного
водопостачzlння i каналiзацii
Прибудинкова територй
(благоустрiй, асфальтове
покриття)
Дитячi майданчики (обладнання
дитячих майданчикiв)

Потребус часткового ремонту

В задовiльному станi,каfiалiзацiйнi
мережi потрбують потоtшогоремопту
В задовiльному cTaHi, вимощення
потребус часткового асфа,rьryвання.

Спортивний майданчик потребуе
ремонту.

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку Ns l бА по вул. Бережанськiй
дитячого маЙданчику - задовiльниЙ. ЖитловиЙ будинок придатниЙ до експJryатацii
в весняно- лiтнiЙ перiод 202l року.
(очiнка технiчного стану, висвовок про готовнiсть до експлуатачii жилою
булинку у насryпний перiол)

Головний iнженер ОД-507

В. Тiценко

Засryпник начЕuIьника з благоустрою
Iнженера з органiзацiТ експлуатацii та
ремонту I категорiТ

Л. Козлова

€. Костюченко

Майстер техдiльницi

в. емельянова
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