Акт

загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вул. Вишгородськаr16-а
Левченко H.I.

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонду Оболонського району м. КиевФ),
дiльниця -50б
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписа,чися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженера l-i категорii Сопрунець В.М., майстра тех. дiльницi Левченко H.I.
з 06.04.2020 р.

(дата початку

по 0б.04.2020 р.

оглялу)

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вул. Вишгородська. 1б-а i
встановила таке:

1. Житловий будинок,

загzшьна площа якого становить 1401,7 кв. м,

кiлькiсть квартир -l8 шryк.
На прибудинковiй територii розмiшrуrоться 0 дитячий майданчик
(перелiк елемептiв благоустрою)

2. Технiчний стан жплого булинку та його прибудинково[ терпторii:

Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 16-а по вул. Вишгородська
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальЕих конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виJIвлено:
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Висновок про технiчний стан
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В задовiльному cTaHi
потребуе ремонту декоративна

лiпка
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В задовiльному cTaHi
Потребуе поточного часткового
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стовбури, шибери)
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В задовiльному cTaHi

Вхiднi групи
Козирки вхiдних груп

В задовiльному cTaHi

В задовiльному
Електрообладнанrrя (щитова, Електрощитовi потребують
мережi, будинкове
часткового поточного ремонту
Лiфти (машиннi
примlщення, дверr
Системи центр€шьного
опалення
В задовiльному cTaHi
Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачання i каналiзацii потребуе поточного ремонту
Прибудинкова територiя
Потребуе ремонту асфальтне
(благоустрiй, асфальтове
покриття
покриття)
.Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майланчикiв)

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вулицi
Вишгородська, l 6-а задовiльний. Житловий будинок придатний до
експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2020 року.

(оцiнка технi.пlого стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у нас тупний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер
дiльницi -506
Члени KoMicii: iнженер l-i категорii
майстер тех.дiльницi
Дата огляду

(_
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2020 р.

Сахно С,М,
Сопрунець В.М.
Левченко H.L

