
Акт trz
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Бережанеькаr20

в овиченко Ж.о
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговраннrI житлового фонду Оболонського
районум.Киево> ОД-507

(назва виконавrц посlryг)

Комiсiя у скJIадi: головного iнженера Тiщенко В.П., заступникз i]lчапьника з

благоустрою Козловоi Л.В., майстра техдiльницi Вдовиченко Ж.О.

з 13.04.2022р. по 1З.05.2022г
(лата початкry огляпу) (лата завершення оглл-l11

провела огдяд жилого булинку за адресою: вYлиtц Бережанська .-'. tj

1 встановила таке:

1. 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
(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:
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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 iнженер ОД-507 В. Тiценко

Заступник нача,,Iьника з благоустрою Козлова

Майсr e;,l техдiльницi Ж.Вдовиченко

Потребують поточного ремонry (ганок)

В задовiльному cTaHi, стовбури
потребують ремонту.
В заловiльному cTaHi

Е} заловiльному cTaHi.

Потребують замiни

Потребують поточного ремонry 2,3п.

В задовiльному cTaHi

Е-пектрообладнання в задовiльному
с,ганl.
Працюють в паспортному режимi

Потребус часткового ремонту

Потребуе часткового ремонтул та замiни
запiрноi арматlри
Потребус часткового ремоЕту

В зыtовiльному стшli, вимощення
потребус асфальтувапня.

В задовiльному cTaHi.

Дат,,l l.-, , :l.' << УЗ >> 2022р.
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