
комiсiя у складi: головного iнженера Тiщенко В.п., заступника нач€Lпьника з

благоустрою Козловоi Л.в., iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту I

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

Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул. Вишгородська,50А

Вдовиченко Ж.о.
(П.I.П, майстра)

кп <керуюча компанiя з обсrryговування житлового фонду оболонського

районум. Ки€ва) ОД-507
(назва виконавця послуг)

з l4.04.2021p. поl 4.05.202|р.
(пата початку оглялу) (лата завершення оглялу)

провела огJlяд жилого булинку за адресою: вYли ця Вишго Dодськ а.50А

l встановила таке:

вlдпочинку
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жплого булинку та його прибудинковоi територiТ:

Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 50А по вул, Вишгородськiй

комiсiя пaр"ъiрrпu стан несучих та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнirпнi та

внутрiшнi cTit r, 
"rr*r, 

покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп, хвп,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територiю.

При чьому виявлено:

ПримiткаВисновок про технiчний стан елемента
диItконб

Найменування елемента
конс

N9

зlп

В задовiльному cTaHiФундаменти

В задовiльному cTaHi2

В задовiльному cTaHt

Фасади

Стiниз

В задовiльному cTmriГерметизованi стики4

5 Пiдлога

Потребус поточного ремонту, ремонт
оголовкlв

Покрiвля6

В задовiльному стшrtВодостоки,7

онкапlтalльногоп8 Сходовi клiтки, сходовi ма

1. Житловий будинок, загЕцIьна площа якого становить 4202 кв, м, кiлькiсть

квартир - 80 шryк.
на прибудинковiй територii розмiщуються 1 дитячий майданчик, лави

l

В задовiльному cTaHi



9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження ба"rконiв i
лоджiй)

В задовiльному cTaHi

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Немае

1l Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

Немае

BiKHa В задовiльному cTaHi

12 !Bepi

lз Потребують поточного ремонry

14 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

15 Електрообладнання (щитовц
мережi, булинкове освiтлення)

Електромережi потребують ремонту

16 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Немас

|7 Системи центрального
опаленlUI

Потребують часткового ремонту

l8 Системи гарячого
водопостачання

Потребують часткового ремояту

19 Системи холодного
водопостачilння i каншriзацii

Потребують часткового ремонту

l7 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

В задовiльному cTmri

18 .Щитячi майданчики (обладнання
дитячих майдаrгчrrкiв)

В задовiльному cTaHi

Висновкп Koмic[i: технiчниЙ стан житлового будинку Ns5OA по вул. ВишгородськiЙ
дитячого майданчику - задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii
в весняно-лiтнiЙ перiод 2021 року

(ouiHKa чного itачу, висновок про гото
будинку у насryпний

BHicTb до експ.lцzатацii жилого
перiол)

Головний iнженер ОД-507

\
Засryпник начtulьн з благоустрою
Iнженера з органiзацi ll та
ремонry I категорii

Майстер техдiльницi

. Тiщенко

с. Костюченко

2021р.

1l

ПотребJтоть замiни тамбурнi з lпо
4пiд., виходу на горище потребують
замiни

Вхiднi групи

Л. Козлова

Щата огляду << /r >> 3,


