
Акт
загального оглядч жилого булинку,

розта moвallo1-o за алресою: вyл. Ви tш гороilська,52

Комiсiя у складi: головного iнженера Т'iщенко В.П., заступника нач€l"Iьника з

благоустрою КозловоТ Л.В., iнженера з органiзацiТ експлуатацii та ремонту l категорii
Костюченко €.О., майстра техдiльницi Вдовиченко Ж.О.

з l5.09.2020p. по 15.10.2020p.
(дата початку огляду) (дата заверulення ог,T я,]! )

провела огляд жилого булинку за адресою: в JIи ВиIllгtl ська 52
l встановила таке:

I. Житловий будинок, загальна плоIца якого становить 5792,50 кв. м, кiлькiсть
квартир- 105 штук,

На прибулинковiй територii розмiщуються l дитячий майданчик'урн и., лави
вiдпоч инку

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоТ територiТ:
Пiд час проведення огляду жиJlого булинку Л! 52 по вул, Вишгородськiй

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнirпнi ,га

внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi,, системи ЦО, ГВГl, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячиЙ маЙданчик та прилеглу територiю.

При чьому виявлено:

Nq

з/п
Найменування елемента
(KoHcTpyKuiТ) будинку

Висновок про технiчний стан елемента
(конструкцii) будинку

Примiтка

] Фундаменти

Фасади

Стiни

В за.,lовi;t bHortr с laHi

) В задовiльному cTaHi

J

4 Герметизованi стики

Пiдлога

Покрiвля

В заловiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

)

6

7 Водостоки Потребус ремонту та доукомплектацii

Вдовиченко Ж.о.
(П.l,П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового фонду Оболонського
району м. Киева> ОД-507

(назва виконавця послуг)

В заловiльному cTaHi

В заловiльному cTaHi



8 Сходовi клiтки, сходовi маршi Потребують капiта.,lьного ремонту з l -

го по 4-й пiд.. бпiд.
9 Балкони. лоджii. ганки

(огоролження бапконiв i

лоджiй)

В за.lовi.,tьном 1, cTaHi

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Немас

ll Смiттсзбiрнi камери
(волопровiл)

Немас

В задовiльному cTaHil1 BiKHa

l2 lBepi

ll замlни
lз Вхiднi групи Потребують ремонту сходи бiля

пiд'iздiв з l -го по 5-й пiд.
lч Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

l5 Електрообладнання (щитова,
мережi, булинкове освiтлення)

Електромережi потребукlть
капlтального Nto н

lб Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

I{eMac

l7 Системи центрапьного
опaL,Iення

В задовiльному cTaHi

llJ Системи гарячого
водопостачання

В задовi.тьнопtу, cTaHi

19 Системи холодного
водопостачання i канапiзацii

|7 Прибулинкова територiя
(благоустрiй. асфалы,ове
покриття)

В задовiльному cTaHi

Потребують замiни елементiв та
до комплектацll

l8 Дитячi майданчики (обладнання
дитячих майданчикiв)

Висновки Koмicii: технiчний стан житловоI,о будинку Nc52 по вул. Вишгородськiй

дитячого маЙданчику - задовiльниЙ. ЖитловиЙ будинок придатниЙ до експлуатацiТ

в осiнньо-зимовиЙ перiод 2020 року.
(ouiHKa технiчного стану. висновок про готовнiсть до експлуатачii;килого

будинку у наступний перiол)

Головний iнженер ОД-507

Заступник начаJlьника з благоустрою
Iнженера з органiзацii експлуатацii та

ремонту I категорii

Майстер техдiльницi

JI. Козлова

с. Костюченко

>> /'а!ата огляду << /-Э^ 2020р.

Ж. В.цовиченко

Тамбурнi лверi та лверi пiдвалу
потребують замiни, виходу на горище

В задовiльному cTaHi

В. Тiщенко


