
АкТ ?,/,1 ,
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул. Бережанська,20

Смельянова B.I.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового фонлу Оболонського
районум. Киево> ОД-507

(назва виконавця посrrуг)

з 03.10.2022р. по 05.10.2022р.
(лата лочатку оглялу) (лата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вулиця Бережансь ка.20
l встановила таке:

для стоянок автомобiлiв, лави для вiдпочин ку, урни
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Техrriчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огJIяду жилого булинку Ns 20 по вул. Бережанськiй

комiсiя перевiрила стан нес)лих та огороджраJIьних конструкцiй, зовнiшнi та
вrгугрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоЦ, BiKHa, дверi, системи цо, гвп, хвп,
канатriзацii, лiфти, електрообладнання , дитячиil майданчик та прилеглу територiю.

При цьому виявлено:

Потребують обстукування фасалноi
п]Iитки
В задовirъному cTaнi

Потребутоть герметизацii,
гl обiзацi'r'i

N9

з/л
Висновок про технiчний стац елеNIен.l.а
(кон диноцlt

l Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади

з Стiни

4 Герметизовшri стики

5 Пiд.пога В задовirьному cTali,B 2-му пiд'iздi

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

1. Житловий будинок, загЕuIьна площа якого становить 66 l8 кв. м, кiлькiсть
квартир-l19шryк.

На прибулинковiй територii розмiщуються 1 дитячий майданчик, майданчик

Найменування еле}!ента
(конструкцii) будинку

Прпмiтка

_ц9rрФу9д9lщцqг9 ремонту.



6 Покрiвля Потребус капiтального ремоrrry
7 Водостоки Потребують прочищення (зовнiшнi)

8 Схоловi кJ-Iiтки, сходовi маршi ПоT ребlтоть капiтального ремонту
9 Ба:Iкони, лоджii, ганки

(огоролження балконiв i
лоджiй)

['анки потребlтоть поточного ремонту

10 Смiттспрво,шr (клапани.
стовбури, шибери)

В задовiльноьry cTaHi, стовбури
потребlтоть рмонry.

l1 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

В задовiлыrому cTaHi

11 BiKHa В задовiэьному cTaHi.

12 .Щверi Потребують замiни

Потребують поточного ремонry 2,3п.lз Вхiднi групи

|4 Козирки вхiдних груп Потребують поточного ремонту

l5 Електрооблашrання (пtитова,
мержi. булинкове освiтлення)

Елеrгрощитова потребус капiта.lьного
ремонту елек!ромережа потрбуе
перетяжки

16 Лiфти (маrrrиняi примiщепяя,
дверi rtашинних примiщень)

I i-Iраuюють в паспортному реяслиi
I

|7 Системи центраJIьIIого
опlUIеЕня

Потребуе капiта,тьного ремоrгry

Системи гарячого
водопостачitItнJI

l Потребуе капiтмьного ремоЕтуl8

l9 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

Потрбують капiтального ремоЕту

17 Прибулинкова територiя
(благоустрiй. асфальтове
покриrтя)

}3 задовiльному cTaHi. вимощення
потребуе асфальтуванrrя.

18 .I[итячi майлшчики (обладнання
дитячих майданчикiв)

В задовiльному cTaHi.

Вясновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку Ns20 по вул. Бережанськiй
дитячого маЙданчику - задовiльниЙ. ЖитловиЙ булинок придатниЙ до експlryатацii
в осiнньо-зимовий перiод 2022-202З року.

(оцirrка технiчного стану, висновок про Taцll жи-rlого
булинку у н

Головний iнженер ОД-507 С.Шевчук

Iнженер 1-oi категорii В.Тiщенко

Майстер техдiльницi

d>> /а

*-r,

Щата оглялу < _ 2022р.

Z2о в. емельянова
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l

I


