
АкТ //У"9
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул. Бережанська,l8

€мельянова B.I.
(П.l.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового фонду Оболонського
районум. Ки€вa>) ОД-507

(назва виконавlц послуr)

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

з29.09.2022р. по 30.09.2022р.
(лата початку огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою:
i встановила таке:

(дата завершення ог,lяду)

вчлиrrя Беоеiканська,l 8

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить б109 кв. м, кiлькiсть
квартир - 11l шryк.

На прибулинковiй територii розмiпц,тоться l дитячий майданчик ,лави для
вi,щlочинку,урни

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчвий стан жилого булпrrку та його прибудипковоТ територ[i:
Пiд час проведеЕня огJIяду жилого булинку Ns 18 по вул. Бережанськiй

комiсiя .перевiрила стан нес)лих та огороджувzrльних конструкчiй, зовнiшнi та
вrrугрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи цо, гвп, хвп,
каншriзацii, лiфти, елек,трообладнанrrя , дитячий майданчик та прилеглу територiю.

При цьому виявJIено:

м
з/п

Найменування елемента
(конст}тцii) булинку

висновок про технiчний стан е-{емента
кон IIll б

В задовйьному cTaHi

Примiтка

1 Фундаменти

2 Фасади В задовiльному cTaHi

з Стiни В задовiльному cTaHi

4 Герметr.lзованi стики

5 Пiдrога

6 Покрiвля

7

Частково потребутоть герметизачii.

потребус часткового ремонту.

Потребч€ поточного ремонry

Водостоки Потребують прчищення (зовнiшнi 
1



8 Сходовi tсriтки, сходовi маршi Потреб}ють капiтмьного ремонту
9 Балкони. лоджii, ганки

(огоролження баrконiв i
лод;кiй)

Ба,rкони ocTaHHix поверхiв потребуlоть
ремонту.

l0 Смiттспрово,шr (клапани.
стовбури. шибери)

В заловi.,lьном.ч cTaHi, стовбlри
потребують ремонry.

ll Смiтгсзбiрпi камери В заловiльному cTaHi
водоl1

ll BiKHa В заловiльному cTaHi.

.Щвеоi Потрбують замiни з 1-1б пов.|2

lз Вхiдяi групи В задовiльному cTmri

|4 Козирки вхiдних груп потребус потоrшого ремонту

l5 Електрооб:lалнання (щитовц
мережi. булинкове освiтлення)

в задовiльному cTmti

lб Лiфти (MarrrиHHi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспо[утному режимl

17 Системи центfu'Iьного Потребуе капiтачьного ремоЕгу

18

l9

17

l8 дитячi майданчики (обладнання

д,lтяtlих майданчикiв)

Системи гарячого Потребускапiтального p€Morrтy
водопостачання
системи холодного
водопос I ачilння i кана.riзацiТ
Прибу.rинкова територiя
(благоустрiй. асфальтове
по

Майстер техдiльницi

Потребують капiтального ремонту

В задовiльному cTmli. вимощення
потебус часткового асфа.пьryмння.

В задовiльному cTaHi.

Впсвовки Koмicii: технiчний стан житлового будинку J\Ъ18 по вул. Бережанськiй
дитячого майданчику - задовiльний, Житловий булинок придатний до ексшryатацii
в осiнньо-зимовиЙ перiод 2022-2023 року,

(оцlнка технlчного стану. Bl,cBoBoK пр жилого
б},,лцнху у насту

Головний iнженер ОД-507 С.Шевчук

Iнженер 1- категорii В.Тiщенко

Z:-"/ в.смельянова
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.I|,aTa огляду << ;/-r >> 2022р.


