Акт

загального огляду жилого будинку,
розташовавого за адресою: вул. Вишгородська,48
Вдовиченко Ж.о.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя
районум. Киево> ОД-507

з обсrryговування житлового фонду Оболонського

(назва виконавця посJryг)

комiсiя у складi: головного iнженера Тiщенко В.п., засryпника нач€rльника
благоустроЮ Козловоi Л.В., iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонry

з
I

категорii Костюченко С.О., майстра техдiльницi Вдовиченко Ж.О.

зl 4.04.202lp.

по 14.05. 202]'р.
(дата

(лата початку огrrяду)

завершення

ог,T ялу)

провела огляд жилого булинку за адресою: вчлиця Вишго Dодс ька. 48
i встановила таке:
l. Житловий будинок, загЕUIьна площа якого становить З l 15,70 кв. м, кiлькiсть
квартир - 43 шryк.
На прибудинковiй тер иторiТ розмiщуют ься лави вlдпочинку, урни.
(перелiк елементiв благоустрою)
2. ТехнiчниЙ стан жплого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведенЕя огляду жилого булинку Ns 48 по вул. Вишгородськiй комiсiя
перевiрила стан нес}п{их та огороджувшIьних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi

покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп, ХВП, каналiзацii,
лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територiю,
п и цьо виявлено:
Примiтка
Висновок про технiчний стан елемента
Найменування елемента
N,

.ri"r, Ъrr*",

кон

зlrr

цrr б дин

(кон
цii) б дин
cTaHi
В задовiльному

1

Фундаменти

2

Фасади

I

3

Стiни

В задовiлъному cTaHi

4

Герметизованi стики

в задовiльному

5

Пiдлога

В задовiльному cTaHr

6

Покрiвля

Потребуе поточного ремотну

7

Водостоки

Потребують лоукомплектацll

Сход oвr кJIlтки, сходовr ма
Бмкони, лоджii, ганки

Потреб}тоть ремонту 1-3 пiд.
В задовiльному стшri, гшrки потребуrоть
ремонту

8

9

10

(огородження бапконiв i
лоджlи
Смiтrепроводи (клапаrи,

{околь потребу€

Немас

ремонту

cTmri

1l

стовб}ри, шибери)
Смiтгсзбiрнi камери
(водопровй)
BiKHa

|2

,Щверi

Виходу на горище потребуrоть замiни

lз

Вхiднi групи

В задовiльному cTari

|4

Козирки вхiдних груп

В задовiльному cTaHi

l5

Елекrрообладнання (пцтова,
мережi, будинкове освiтлення)
Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)
Системи центрального

Електромережi потребують ремонту

1l

16

|7

l8
l9
17

l8

Немас

В за,довiльному cTaHi

опаленнJI

Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачання i кана,,Iiзацii
Прибулинкова rзриторiя
(благоустрiй, асфа;rьтове
покриття)
.Щитячi майданчики (обла,днання
дитячих майданчикiв)

Немас
Потребус часткового ремонту

Немас
Потребус часткового ремонту
Потребус капiта:Iьного ремонту
Немас

Висповки Koмicil: технiчний стан житлового будинку Ns48 по вул. Вишгородськiй
задовiльниЙ. ЖитловиЙ будинок придатниЙ до експлуатацii в весняно-лiтнiЙ
перiод 202l року

-

(ouiHKa технiчного qftry; виснаQок про готовнiсть до екс nrryaTauii жrrлого

//'

булияку у Ьсryпний перiод)

//\
Головний iнженер О!-5

*],

I

Тiценко

Заступник нач€uIьника з б,iц,оустр ою
Iнженера з органiзацii експлуатацii та
ремонту I категорiТ

€. Костюченко

Майстер техдiльницi

Ж. Вдовиченко

,Щата

огляду
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2О2lр.

Л. Козлова

