
Акт
загальноt,о огляду жиJlого булинку,

розтаltrованого за алресою: ву.п. Виltlгоролськаr48

Вдовиченко Ж.О.
(П.l.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового фонду Оболонського

району м, Киева> ОД-507
(назва виконавчя послуг)

Комiсiя у склалi: головltоl,о iнженера TirtteHKo IJ.[I., заступника начаIьника з

благоустрою Козловоi Л.В., iнженера з орI,анiзаItiТ екс r I.llуа,гаt 1iT та ремонту I категорiТ

Костюченко С.О., майстра техдiльницi Вдовичеttко Ж.О.

з l5.09.2020p по l5.10.2020p.
(лата початку оглялу) (лата завершення оглялу)

провела огляд жилого булинку за адресою: By"q и ця I]ишгородська. 48

i встановила таке:
l. Житловий будинок, загiшьна площа якого становить 31 l5,70 кв. м' кiльКiСТЬ

квартир - 43 штук.
На прибулинковiй територii розмiщу ються лави вiлпочинку, урни.

(перелiк елеменr,iв благоусr,рою)

2. Технiчний стан жиJtого булинку та йоrо прибудинковоi територii:
пiд час прове/lення оI.JIялу жилого бу:rинку л! 48 rlo вул. вишlt,ородськiй комiсiя

перевiрила стан несучих та огоролжуваJIьних конструкчiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни' стики, покрiвлlо, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, I'ВП, ХВП, каналiзацii,
лiфти, елек,грообладнаttня, диr,ячий майланчик l,а приJlегJlу тсри горiю.
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Висновок про технiчний стан елемента
(к9нструкцii)будинку __
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Водостоки



l0 Смiттепроводи (клапани.
стовбури. шибери)

1,1eMac

1l Смiттсзбiрнi камери
(волопровiл)
BiKHa

!Bepi

Вхiднi групи

Козирки вхiдних l,руп
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Виходу на горище потребують замlни

ll

l2
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Елек,громережi по,гребують ремонту
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Потребус часткового ремонту

Il eirt ас
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l5 Електрообладнання (щи-гова.
мережi, булинкове освiтлення)

lб Лiфти (машиннi примiщення.
дверi машинних примiцень)

\7 Системи центрапыlого
oIl аJIен ня
Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

l8
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|7 Прибудинкова територiя
(благоустрiй. асфаrьтове
покриття)

Потребус капiтального ремонту

ltt дитячi майданчики (облалнання
дитячих маиданчикlв )

IleMac

Висновки KoMiciT: технiчний стан житлового будинку Nc48 по вул. Вишгородськiй
- задовiльниЙ. ЖитловиЙ будинок придатIlиЙ до експлуатацiТ в осiнньо-зимовиЙ
перiод 2020 року.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатачii жилого
булинку у настулний перiол)

Головний iнженер ОЛ-507 . TiпtcrrKo

Заступник начальника з благоустрою
Iнженера з органiзацiТ експлуатацiТ та

ремонту I категорii

Майстер техдiльницi

,lI. Коз-Iова

С. Косr,юченко

Ж. Вдовичеtlко

!ата огляду << ./J">, 2020р.


