
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: Вишгородська, Зб

(Шевченко О.Ю.)

КП <Керуюча компанiя з обслуговуваЕня житлового

фонду Оболонського району м. Киева),
дiльниця-50б

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписа.ltися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М,
iнженера l-i категорii Сопрунець В.П., майстра тед. Дiльницi Ns4 Шевченко
о.ю.

(дата початку огляду) (лата завершення огляду)

провела огJuIд житлового будинку за адре сою: вул.Вишгоро дська. Зб i
встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить3249,6 кв. м,
кiлькiсть квартир - 60 штук.
2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинково[ територii:

Пiд час проведенЕя огляду жилого булинку J,,{b 36 на вул. Вишгородськiй
комiсiя перевiрила стан нес)пlих та огороджувшIьЕих конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики. покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилегJry територiю.
При цьому виявлено:

Jф

зlп
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Pr."ouo* про технiчний стан
l,
lелемента (конструкцtl, оудинку

Примi
тка

1 Фундаменти L
|I 
IотреЬують поточного часткового

ремонту

2
Фасади

b r*o"in"rory c'a'i
J Стiни

4 Герметизованi стики

Ь .uoo"in"roMy cTaHi
5 Пiдлога

|"отребуе поточного ремонту
6 Покрiвля поmебчс поточного часткового|,

ремонту
7 Водостоки [отребl,rоть поточного часткового

Ьемонту

з 06.04.2020 р. по 07.04.2020 р,



8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi Потребують ремонту

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй) В задовiльному cTaHi

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

\2 BiKHa Потребlтоть капiтального ремонту

13 Щверi Потребlтоть поточЕого часткового
ремонту

|4 Вхiднi групи Потребують капiтального ремонту

15 Козирки вхiдних груп
Потребують капiтального ремонту

16 Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове

Електрощитовi потребують
часткового поточного ремонту

17 Лiфтy (машиннi
примlщенЕя, дверl

18 Системи центрального
опаJIення В задовiльному cTaHi

19 Системи гарячого
водопостачання В задовiльному cTaHi

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii В задовiльному cTaHi

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покDитгя) В задовiльному cTaHi

22 ,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майланчикiв)

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку на вул.Вишгородськiй
Зб - задовiльний. Житловий булинок придатний до експлуатацii в весняно-
лiтнього перiод 2020 року.

(оцiнка технi.пrого стану, висновок про готовнiсть до ексллуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер дiльниця-506 Сахно С.М.

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii Сопрунець В,П.

майстер тех.дiльницi

r
И,r/

/
,Щата огляду (_ D 2О2О р,

7
Шевченко о.Ю.


