
АкТ /,/ё,r'
загального огляду жплого будинку,

розташованого за адресою: вул. Бережапеька,lбА
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КП <Керуюча компанiя з обслуговуваннlI житлового фонду Оболонського
району м. Киева>> ОД-507

(назва виконавця посrryг)

KoMicb у складi; головного iнженера Шевчука С.А.' iH;KeHepa 1-оТ категорiТ
Тiщенко В.П., майстра техдiльницi СмельяновоТ B.I.

з2З.09.2022
(лата початку ог,rялу)

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 12986 кв. м, кiлькiсть
квартир- l89.

На,прибудинковiй територiТ розмirrцуоться 1 спортивний майданчик, l
майданчик дорослого населення, лави для вiдпочин ку, урни,

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчпий стан жилого булинlсу та його прибудинковоТ територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns lбА по вул. Бережанськiй

комiсiя перевiрила стан несупtих та огороджувЕцьних констсукиiй, зовнiшнi та
внугрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогy, BiKHa, дверi, систеr,rи цо, гвп, хвп,
канаrriзацii, лiфти, електрообладнання, спортивний майданчик та прилеглу територiю.

При цьому виявлено:

N9

зlп
Найменуваrня елемента
(констрlкчii) булинку

Висновок про технiчний стан е,qемента
(констрlхцi i) будинку

Примiтка

l Фундаменти

2

3

4 Герметязованi стики

5 Пiшlога

В задовiльному cTaHi

Фасади Потребують обсryкрання фасаrноi
плитки

Потребутоть герметизачii

Сiiни

В задовirьному cTaHi

по 28.09.2022р.
(лата завершення оглялу)

провела огJIяд жилого булинку за адресою; вулиця Бережанська" 1 бА
r встановила таке:

В задовi,rьному cTaHi



6 Поцоiв-ля Потребус кшriтального ремонту

7 Водостоки Потребlтоть прочищеЕня (зовнiшнi)

8 Сходовi юriтки, сходовi маршi Потребуrоть капiта.тьпого ремоrггу

Га.rки потребують ремонту9 Ба.п<они, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)
Смiттепроводи (клапани, В задовiльному cTaHi, стовбури

.ши ;I ую,гь ремонry.
1l Смiтгсзбiрнi камери

(водопровiд)
В задовiльному cTaHi

ll BiKHe

|2 .Цверi Потребутоть замiни

Вхiлнi групи Потребують поточного ремонry 1,4п

Козирки вхiдпих груп iIотребують поточного ремонry

Електрообладнання (шштовц
мережi. будинкове освiтлентrя)

Електрощитова потребус капiтального
ремонту електромережа потребуе
п жки

lJ

14

15

lб Лiфти (машиннi примiщення, працюють в паспортному режимi
1машинних мlшень

Системи центрчl,,Iьного
опаjIення

В задовiльному cTaHi17

Системи гарячого
водопостачання

В задовiльном_ч cTaHi

l9 Системи холодного
водопос,l ачання i каналiзацii

в задовiльному стаri,канмiзацiйнi
мережi потребують рсмонту

|7 Прибудинкова територй
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

В задовiльному cTari, вимощення
потребуе часжового асфыIьтумння.

l8 Дrгг,ri май;lанчики (обладIдrня
дитячих майданчикiв)

спортивн ий майдштwrк потребуе
ремонту. (замiна сiтки, Bcтtlя овJIенпя
баскебольнlдi кiлець

Впсновки Koмicif: технiчний стан житлового будинку Nsl6А, по вул. Бережанськiй
дитячого маЙданчику - задовiльниЙ. ЖитловиЙ будинок придатниЙ до експJryатацii
в осiнньо-зимовий перiод 2022-202З року.

(оцiнка технiчного cтaн.v, вис}ltrвок пр,о l жилого
булинку у

Головний iнженер ОД-507

Iнженер l-оi категорii В.Тiценко

-/Майстер техдiльницi

оБслу,

Дlл

ffатаоглялу <<,r1 5 
>>

,э4
2022р.

в.смельянова

l0

В заловiльному cTaHi.

l8

С.Шевчук


