
Акт
загальноI,о огjtялу жиJrого будинку,

розташованого за адресою: вул. Виш городська,54

Вдовиченко Ж.О.
(П.l.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового фонду Оболонського

району м. Киева) ОД-507
(назва виконавця послуг)

Комiсiя у складi: головного iнженера'ltiщенко В.П., заступника нач€шьника з

благоустрою Козловоi JI.В., iнженера з органiзацii експ.ltуатацii та ремонту l каr,егорii
Костюченко С.О., майстра техдiльницi Вдовиченко Ж.О.

з 15.09.2020р. rrо l5.10.]020p
(]ата початку ог-lя-,lу) (raTa завершення оглялу)

провела огляд жиJIого булинку за адресою t] jIи я I]иtttl,о о с bKlI 54
l встанови",Iа l аке

l. Житловий будинок, загальна плопlа якого становить 5420,70 кв. м, кiлькiсть
квартир - 73 штук.

. На прибудинковiй r,ериторii розмiщую,гься 1 дитячий майданчик, лави
вlдпочинкуl' урни

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибулинковоi територiТ:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Nq 54 по вул. Вишгородськiй

комiсiя перевiрила стан tlесучих l,a огороджуваJIьних конструкцiй, зoBHittttti ,га

внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю,, пiд:rогу, BiKHa, лверi, сисl,еми ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територiю.

При цьому виявлено:

Висновок Itpo технiчний стан елемента I Iрим iтKa
конст кчii) б дин

В задовiльному cTaHi

Потребус ремонту

В задовiльному cTaHi

В задовi.lt ьноплу cTalti

N!
з/п

Найменування e-,lelleII га
(конструкчii) бу.rи нку _

Фундаменти

Фасади

Стiни

l

?

J

4 Герметизованi стики

5 Пiд.пога В заловiльному cTaHi

6 В задовi-пьному cTaHi

7 Водостоки В задовiльному cTaHi

Покрiв:rя



8 сходовi клiтки, сходовi маршi В задовiльному cTaHi
9 Балкони, лоджii, ганки

(огородження балконiв i
лолжiй)

В задовiльному cTaHi

Немас

l]erlar,

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбурц, ,llибери)
Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

1]

1l BiKHa в задовiльному cTaHi, але потребують
замiни

l2 lBepi В задовiльному cTaHi

Потребують поточного ремонту

В заловiльному c,l,aHi.

Вхiлнi групи

Козирки вхiдних груп14

15 Електрооблалнання (щитова.
мережi, булинкове освiтлення)

Електрощитова та електромережi
потребують ремонт),
Немасlб Лiфти (машиннi прилtiщення.

дверi машинних примiцень)
17 Системи центраJьного

опалення
[1o-I ребl,rоть частковог() рс]\{оII,t},

Потребують часткового ремонту

Потребують часткового ремонту

l8 Системи гарячого
водопостачання
системи холодного
водопостачання i каналiзацii

l9

17 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

В задовiльному cTaHi

ll] Дитячi майданчики (обладнання

дитячих майданчикiв )

Потребус замiни дитячих елементiв

Впсновки KoMicii: технiчниЙ стан житлового будинку Nlr54 по вул. ВишгородськiЙ
ди,гячий майданчик - задовiльний, Житловий будинок придатний до експлуатацii в
осiнньо-зимовий перiод 2020 року.

оцlнка технlчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатачii жилого
булинку у настуttний перiол)

Головний iнженер ОД-507

Майстер техдiльницi

В. TimerrKo

Л. Козлова

с. Костюченко

Ж. 13довичен ко

lз

Заступник начzulьника з благоустрою
Iнженера з органiзацii експлуатацii та

ремонту I категорii

.Щата огляду << -,,'Э-'>> .-,Z2 202ор.


