
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Впшгородська,22

Левченко H.I.

КП <Керуточа компанiя з обсJryговування х(итлового

фонду Оболонського району м. Кисва>,
дiльншця - 50б

(назва виконавця послуг)

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

з 08.09.2020р. по 08.09,2020р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Вишгородська. 22 i
встановила таке:

1. Житловий будинок, загzlльна площа якого становить 2404,1 кв. м,
кiлькiсть квартир -23 шryк.
На прибудинковiй територii розмirrгуоться 0 дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчпий стан жилого булинку та його прибудшнковоi територi[:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 22 по вул. Вишгоliодська

комiсiя перевiрила стан несгlих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi
та вrгутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоц, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, елек,трообладнаншI, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Ns
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (консmукцii) будинку

Примi
тка

1 Фундаменти
В задовiльному cTaHi

2
Фасади

В задовiльному cTaHi
) Стiни

В задовiльному cTaHi
4 Герметизованi стики (

5 Пiдлога
В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля
Потребуе поточного ремонту

7 Водостоки
Потребують поточного ремонту

l



l

I

.I

Висповки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вулицl

Бr-йо**а,22 задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацiI

в осiнньо-зимовий перiод 2020-202l року,
(оцiнка техяi,пrого стану, висновок про готовнiсть д

будинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер

дiльницi -506
Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii
майстер тех.дiльницi

о експлуатацii жилого

ахво С.М.i

l
Сопрунець В.М.
Левченко H.I.

cTaHlзадовlльно
8 ходовl кJIlтки, сходовl

аршi

cTaHlзадовlльно

чLпкони, лоджl1, ганки
огородження балконiв i
оджiй)

Смiттепроводи (клапани,
вбури, шибери)

10

Йттсзбiрнi камери
(водопровiд)

11

замiни 1-3 пiд.бо
lKHal1

cTaHlзадовlльно
|2 l

стан1задовlльно
хlднl групи13

задовlльно cTaHl
|4 озирки вхlдних груп

Електрощитова потребуе
моового

ектрообладнання
ережi, будинкове

(щитова,

свiтлення)

15

16 iфти (машинн
имlщенняl, дверр l

cTaHlзадовlльно
истеми центрального
паJlення

|7

истеми гарячого
допостачаннJI

18

емо6 с поточного
истеми холодного
допостачання i канаrriзацii

l9

моб е капlтального

|7 lяни ок ваби иторд терр у
тоь васиагобл фалу тр

окриття)

итячi майданчики
обладнання дитячих
айданчикiв)

18

.Щата огляду (_ )) 2020 р.


