
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул, Вишгородська,lб-а

Левченко H.I.

кп <керуюча компанiя з обслуговування житлового

фонду Оболонського району м. Киева>,

д iльниця -506
(назва виконавця послуг

з 07.09.2020 р.
(лата початку огляду)

провела огляд жилого будlrнку за адресою: вчл. Вишго Dодс ька. 16-а i

встановила таке

айменування елемента исновок про технlчнии стан

кон кцl l дltн емента ( конс кцll б динк

отребую,гь поточного часткового

1. )tитловий будинок, загмьна площа якого становить 1401,7 кв, м,

кiлькiсть квартир -l8 штук.
Hu прrОуд"r*овiй територii розмiщуються 0 дитячий майданчик

1п.,релiк елементiв благоусr рою)

2. Технiчний стан ;кtlлого булинку та I-1ого прибудинковоi територii:

Пiд час проведення огляду жилого булинку Nc 16-а по вул, Вишгородська

комiсiя п"р"Ъiрrпu cl,aн несучих та огороджув,UIьних конструкцiй, зовнiшнi

та внутрiшнi .rin", .rr*", покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи цо., гвп,
ХВП, канаiliзацii, лiфти, електрооблалнання, дитячi, спортивнi майданчики та

прилеглу територiю.
При цьоt"tу виявлено:

б
ка
римlNs
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отребуе ремонту декоративна
iпка

задовlл ьном cTaHt
l ундаменти

асади
2

овlльному cTaHlВ зад
СтiниJ

(

ерметизованl стики4

cTaHlзадовlл ьном
5

отребус поточного часткового
емон

ога

oKpl вля6

Водостоки,7

емон

ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С,м,,

i;;;;p" l-i категорii Сопрунечь В.М., майстра тех. дiльницi Левченко H.I.

по 07.09.2020 р.
(дата завершення огляду)



8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)

потребують капiтального ремонту
балкони

l0 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

1l Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

11 BiKHa
потребують замiни

,.Ц,верi

В задовiльному cTaHi
lз Вхiднi групи

В задовiльному cTaHi
|4 Козирки вхiдних груп

В задовiльному
15 Електрообладнання (щитова,

мережi, будинкове
Електрощитовi потребують
часткового поточного ремо

16 Лiфти (машиннi
примlщення, дверl

|7 Системи центрального
опалення потребус капiтального ремонту

l8 Системи гарячого
водопостачаннrI

19 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii потребуе капiтмьного ремонту

20 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

В задовiльному cTaHi (виконано
ямковий ремонт в 2020р)

21 [итячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчлrкiв)

задовlльно cTaHl

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вулицi
Вишгородська,l б-а задовiльний. Житловий будинок придатний до
експлуатацiiввесняно-лiтнiй перiод 2020-2021 року.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у на

Голова KoMicii: головний iнженер
дiльницi -506
Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii

ступний перiод)

маистер тех.дlльницl

Сахно С.М.
Сопрунець В.М.
Левченко H.I.

.Щата огляду ((_ )) 2О20 р,

|2


