
Акт
загальноfо оI,лялу жилоf о булинку,

розташованого за адресою: вул. Вишгородськаr50

КП кКеруюча компанiя з обслуговуваIiня житлового фонду Оболонського
району м. Кисва> ОД-507

(назва виконавltя посл1 г)

Комiсiя у складi: головного iнженера Тiценко B.II., заступr{ика начzLльника з
благоустрою Козловоi Л.В.., iнженера з органiзачii експлуатацiI та ремонту I категорii
Костюченко С.о.,, майстра техдiльницi I]довиченко Ж.О.

з l5.09.2020p. по l5.10.2020p.
(дата початк}, ог.,lяд},) (лата завершення оглялу)

провела огляд жилого булинку за адресою: вулиця IJ ишгородська.5 0
l встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 2200,7 0 кв. м, кiлькiсть
квартир - 30 шryк.

На прибулинковiй територiТ розмiщуються лави вiдпочинку, урни
(перел iK елементi в благоустрокl)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибулинковоi територiТ:
Пiд час проведення огJIяду жилого бу:rинку J$ 50 по вул. Виrrrгородськiй комiсiя

перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкшiй, зовнiшнi та BHyTpil1-1Hi

стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацiТ,
лiфти,, електрообладнання, дитячий майданчик,l,a прилеглу тери,горiю.

При цьому виявJIено:

Фундаменти В задовiльному cTaHi

Фасади В заловiльномч с-ганi

Стiни В задовiльному cTaHi

Герметизованi стики В задовiльному cTaHi

Пiдлога В заловiльнопtу cTaHi

Np

зlл
Ilай lleHl,BaH ня c,le},ell IiI

(конс,грукцiТ) булинку
Висновок про технiчний стан елемента
(KoHcTpyKuii) булинку
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6 Покрiвля I Ior рсбус pcNtoll,|,\

Вдовиченко Ж.о.
(П.I.П. майстра)



7 Водостоки Потребують часткового ремонту та
доукомплектацiТ

8 Сходовi клiтки. сходовi ма 11l l В заловiльному cTaHi
9 Балкони потребують ре]uонту

l0 Немас,

ll Смiттезбiрнi камери
водоп Bljt

BiKHa

Немас

В задовiльному cTaHil2

lз lBepi Виходу на горище потребують замiни

1_1 Вхiднi гру,пи В заловiльному cTaHi

l5 Козирки вхiдних груп Потребус ремонту в 2-му пiд.

Електромережi потребують ремонтуlб Електрообладнання ( щитова,
\i жi, будинкове освiтлення)

|7 Лiфти (машиннi примiщення,
двер! машинних примiцень)

Немас

Потребус часткового peMotITy

Heltac

l8 Системи центрального
опaL,Iення

Системи гарячого
водопостачання

l9

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

Потребуе часткового ремонту

2| 11рибулинкова територiя
(б.пагоустрiй. асфальтове
llOK иI,тя

Асфачьтне покрит,гя потребус ремонту

Дитячi майданчики (об;Iа,,1наttня

дитячих майданчикiв
Нешlас

ВисновкИ KoMici1: технiчниЙ стан житлового будинку Лр50 по вул. ВиUIгоролськiЙ
- задовiльний. Житловий булинок придатний до експлуатацiт в осiнньо-зимовий
перiол 2020 року.

оцltlка технlчного стану. allcHosoк про гоговнiсть до експлуатачiТ жилого
булинку у наступний перiод)

Головний iнженер ОД-507

Заступник начшlьника з благоустрою
Iнженера з органiзацii експлуатацii та
ремонту I категорii

Майстер техдiльницi

.l'iшснко

Л. Козлова

с. Костюченко

{ата огляду << /-Э >> -Z,,a 2020р.

Ж. Вдовиченко

Балкони, лоджiТ. ганки
(огоролження бапконiв i
лоджiй)
Смiттспроводи (клапани.
стовбури, шибери)
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