Акт

trz

загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вул. Бережанеькаr20

в овиченко Ж.о
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя
районум.Киево> ОД-507

з обслуговраннrI житлового фонду Оболонського

(назва виконавrц посlryг)

Комiсiя у скJIадi: головного iнженера Тiщенко В.П., заступникз i]lчапьника
благоустрою Козловоi Л.В., майстра техдiльницi Вдовиченко Ж.О.
з 13.04.2022р.

з

по 1З.05.2022г

(лата початкry огляпу)

(лата завершення оглл-l11

провела огдяд жилого булинку за адресою:
1 встановила таке:

вYлиtц Бережанська

.-'.

tj

Житловий будинок, загiulьна площа якого становить 6618 IiB. ],,.. iiijlbкicтb
квартир - 119 шryк.
На прибудинковiй територii розмiпlуlоться 1 дитячий майданчIlк. \,1айданчик
дJuI стоянок автомобiлiв, лави дJlя вiдпочинку, урни
1.

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоТ T,:1l;:-,.l .i;i:
Пiд час проведення огJIяду жилого булинку Ns 20 по By:i. Бэоежанськiй
комiсiя перевiрила стан несу{их та огороджув€uIьних KoHcTpyKltii;, зсвнiшнi та
BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО ГВГ{., ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилегл}, , ериторiю.
При цьому виJIвлено:

елемечтil jpirttitKa

зlп

Найменування елемента
(конструкцii) булинку

Висновок про техяiчний стан
(кон
о дин

1

Фундаменти

В задовiльному cTaHi

2

Фасади

3

Стiни

Потребlтоть обстукування фасалноi
плиткки
В задовiльнопlу cTaHi

1

Герметизованi стики

5

Пiдлога

Потребують герметизаuii,
бiзацiii
В задовiльному cTaHi

6
7

Покрiвля
Водостоки

По о е капlтiL,Iьного
он
Потребують прочищення (зовнiшнi j

8

Сходовi клiтки, сходовi маршi

п

}1ъ

капlтального

монту

]

Гl
l0
l

Бrulкони" лоджiii, ганки
ло ц)кlи
,,,

Il
l

l,

В задовiльному cTaHi, стовбури
потребують ремонту.
В заловiльному cTaHi

viттспровода (клапани,
,. tl,, nl,, шиб и
n сзоrрнl кallvери
вtд)

i

liiKHa

Е}

2

ll }epl

Потребують замiни

,i

j .0ll гг),пи

14
l

Потребують поточного ремонry (ганок)

(,)i сродження ба.rконiв i

5

Потребують поточного ремонry 2,3п.
В задовiльному cTaHi

ВХlДНИХ ГРУП

'1i]I(И

Г, rектрt-tобладнання

Е-пектрообладнання в задовiльному

(lцитова,

,repeiKi. б динкове освlт.r]ення

с,ганl.

Пб ,riJй (машивнi примiщенrrя,
iшень
i lijl]pl
17 1 ( tlстеми

заловiльному cTaHi.

Працюють в паспортному режимi

МаIПИНН}ТХ П

Потребус часткового ремонту

rlентраJтьЕого

c,l Utечня

с,геми гарячого
Iт-.; .,lопостачання

L

|Bq

i tЯ | Систе ми

хо-подного
остачання i каналiзацii
|7 l Iэпбулинкова територй
] rб. r:l,,оус,грiй. асфа,тьтове
)l1,t,тя
ll
lr l ячi майданчики (обладнання
tt
Jiиl яltих майданЧИКtВ

l_-rэr,l'"

Потребуе часткового ремонтул та замiни
запiрноi арматlри
Потребус часткового ремоЕту

В зыtовiльному стшli, вимощення
потребус асфальтувапня.

В задовiльному cTaHi.

Виснов,си Koмicii: технiчний стан житлового будинку Ns20 по вул. Бережанськiй
дитячсг{) пtайданчику - задовiльний. Житловий будинок придапrий до експлуатацii
в весняаll-лiтнiЙ перiод 2022 pol<y.
(ouiHKa технiчного стану, висновок про готовнiсть до експпуатацii жилого

булинку у насryпний перiол)

Го.qовнi,

л'l

В. Тiценко

iнженер ОД-507

Козлова

Заступник нача,,Iьника з благоустрою
Майсr

e;,l

Дат,,l l.-, ,

Ж.Вдовиченко

техдiльницi

:l.'

<<

УЗ

>>

]'"l*

\

2022р.

