Акт

загальЕого огляду жплого будинку,
розташованого за адресою: вул. Вишгородськаr5OБ
Вдовиченко Ж.о.
(П.l.П. майстра)

КП <Керlточа компанiя з обслуговування житлового фонду Оболонського
районум. Киева> ОД-507
(назва виконавrи послуг)

Комiсiя у скJIадi: головного iнженера Тiщенко В.П., заступника начаJIьника
благоустрою Козловоi Л.В., iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонry

з
I

категорiТ Костюченко е.О., майстра техдiльницi Вдовиченко Ж.О.

по 14.05.2021р,

з 14.04.202|р.

(дата заверценttя огляду)

(лата початку оглялу)

провела огляд жилого булинку за адресою:
1 встановила таке:

вYлиця Вишгородська.50Б

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить З927,50 кв, м, кiлькiсть

квартир -72 lлтук.
На прибудинковiй територii розмiшцуrоться 1 дитячий майданчик,лави

вiдпочинку,урни

(перелiк елементiв благоустрою)

Технiчнпй сташ жплого булппку та його прибудппково[ територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 50Б по вул. Вишгородськiй
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
2.

каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
N9

Найменуванrrя елемента

Висновок про технiчний стан елемента
(конструкцii) будrпку

1

Фlrrдаменти

В задовiльному cTmri

2

Фасади

J

Стiни

В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi

4

Герметизованi стики

В задовiльному cTaHi

5

Пiдлога

В задовiльному cTaHi

6

Покрiвля

Потребуе часткового ремонту

,7

Водостоки

Потребl.rоть ремонту та

8

Сходовi клiтки, сходовi маршi

зlп (констрlкцii) будинку

доукомплектацii
Потребlтоть капiта,чьного ремонту

Примiтка

Ганки потребlтоть ремонту

11

Ба,rкони, лоджiТ, ганки
(огородження ба,rконiв i
лоджiй)
Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)
Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)
BiKHa

12

!Bepi

13

Вхiднi групи

Потребують замiни тамбурнi, виходу на
горище потребують за}riни
Потребують поточного ремонту

l4

Козирки вхiдних грlтI

В задовiльному cTaHi

l5

Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове освiтлення)
Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)
Системи цеЕтрального
опалення
Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачzlння i каналiзацiТ
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)
!итячi майданчики (обладнання
дитячих майданчикiв)

Електромережi потребують ремонry

9

10

il

lб
|7

l8

l9
|7

18

Немас
Немае
Знаходяться в задовiльному cTaHi

Немае

Потребують часткового ремонту
Потребують часткового ремонту
Потребутоть часткового ремонту
Асфа,rьтне покриття потребуе ремонry
Потребуе замiни на сучаснi елементи

Впсновки комiсii:технiчний стан житлового будинку J\Ъ5OБ по вул. Вишгородськiй
дитячого маЙданчику - задовiльниЙ. ЖитловиЙ будинок придатниЙ до експлуатацii
в весняно-лiтнiЙ перiод 2021 року

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до ексшrуатацiТ жилого
будинку у насryпний перiол)
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головний iнжен ер од-ý0',
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Заступник нача,Iьника з благоустрою
Iнженера з органiзацii екаплуатацii та
ремонту I категорii
Майстер техдiльницi
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Тiщенко

Л. Козлова

€. Костюченко
Ж. Вдовиченко
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