
АКТ ""Z//
загального огляду жltлого булинку,

розташованого за адресою: вул. Бережанська, 1 6

емельянова B.I.
(П.I.П, майстра)

КП <<Керуюча компанiя з обслуговування житлового фонду Оболонського
районум. Киева> ОД-507

(назва виконавця пос.lryг)

Комiсiя у скJIадi: головного iнженера Шевчука С.А., iнженера 1-оТ категорii
Тiщенко В.П., майстра техдiльницi емельяновоi B.I.

з22.09.2022р. ло 2З.09.2022р.
(лата початку огляду) (лата завершенrrя ог.лялу)

провела огляд жилого булинку за адресою: вулиlи Бережанська,16
l встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого стtlновить 66Зl кв. м, кiлькiсть
квартир - l 19.

На прибудинковiй територii розмiщуlоться 1 дитячий майданчик, лави для
вi.щIочинку, урни

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчнпй стан жплого булпнцу та його прибудинковоi територi'l':
Пiд час проведення огJIяду жилого булинку Ns lб по вул. БережанськiЙ

комiсiя перевiрила стан нес)лих та огороджувЕUIьних конструкцiй, зовнiшнi та
вrгугрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоту, BiKHa, дверi, системи цо, гвп, хвп,
капа.пiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територiю.

При цьому виявлено:

гIотребуе капiтального ремонт у

llотребукlть прчищеншI (зовнiшф
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Найменування елемента
ко

Висповок про технiчний стан еJемента Примiтка
кон ц1l б

1 Фундаменти В задовiльному cTaнi

2 Фасади Потребують обстукування фасшноТ
плитки

) Стiни В задовiльному cTaнi

4 Герметизованi стики тики потребутоть герметизачi'iс

Пiдlога В задовiльномч cTaHi

6

1

8 Сходовi клiтки, сходовi i

Водостоки

I Iотребують капlтauьного ремо нту

5

Покрiв.rrя



9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження ба.rrконiв i
лолжiй)

В задовiльному cTaHi, ганки та входи до
пi,ща.пьного примiщенвя потебують
ремонту.

10 Смiтгепровод,t (шrапани,

9]9цqри, !ццфрц)
] Стовбури потребують часткового
l поrочно.о ремонry.

Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

ному стаяi. пiдлога потребуе1l

ll BiKHa
l

В задовiльному cTaHi

,Щверi [ПоrреОують замiни
I

|2

lз Вхiднi групи В заловiльному cTaHi

l4 Козирки вхiлних груп Гlотребують поточного ремонту

l5 Електрообладнання (щитова,
мережi. булинкове освiтлення)

Елеrгрощитова потребуе кiшlтмьного
ремонт} елекгромережа потрбуе
перетяжки

Лiфти (машиннi примiщення, l Працюють в паспортному режшr{i
две машинних п iщень)
Системи центраJIьн ого
опal,лен}lя

Потрбуе капiта,тьного ремоЕту17

18 Системи гарячого
водопостачання

Потребус капiтального peмorrly

l9 системи холодного
водопостачання i канапiзацii

L

Потребують капiта,тьного ремонту

17 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

В заловйьному cTaHi. вимощешrя
потребус асфальтування.

l8

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку Nslб по вул. Бережанськiй
дитячого маЙданчику - задовiльниЙ. ЖитловиЙ булинок придатниЙ до експJryатацiТ
в осiнньо-зимовий перiод 2022- 2О23 року.

(ouiHKa технiчного стану. висновок про
булпнку у насryл

Головний iнженер ОД-507 С.Шевчук

Iнженер l -oi категорii В.Тiщенко
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Дитячi рrайданчики (обладнання | В задовiльяому cTaHi

дитячих ллайдант,rкiв) 
|


