
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Вишгородська,54

Вдовиченко Ж.о.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового фонду Оболонського

району м. Киева> ОД-507
(назва виконавIц посJryг)

Комiсiя у скJIадi: головного iнженера Тiщенко В.П., засryпника начаJIьника з

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

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

з 14.04.202| по 14.05.2021р.
(лата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: ВУЛИIU| ВИШГОDодська. 54

l. Житловий будинок, загальна площа якого становить 5420,70 кв. М, кiльКiСТЬ

квартир - 7З шryк.
На прибудинковiй територii розмirrrуrоться l дитячий майданчик, лави

вlдпочинку, урни
(перелiк елемекгiв благоустрою)

2. ТехнiчrrиЙ стан rl(плого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 54 по вул. ВишгородськiЙ

комiсiя перевiрила стан несrtих та огороджувЕuIьних конструкцiй, зовнiшнi та

внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп, хвп,
канмiзацiТ, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територiю.

При цьому виявлено:

}lb

зlп
Найменування елемента
(KoHcTpyKrrii) бу,шrнку

Висновок про технiчний стан елемента
(констрlкцii) булинку

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади Потребуе ремонту

) Стiни В задовiльному стшri

4 Герметизованi стики В задовiльному cTaHi

) Пiдлога В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля В задовiльному cTaHi

7 Водостоки В задовiльному cTaHi

8 Сходовi клiтки, сходовi маршi В задовiльн cTaHl

l встановила таке:



9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)

Ганки потребlтоть ремонту

l0 Смiттепроводи (клапапи,
стовбури, шибери)

Немас

l1 Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

Немас

1l BiKHa В задовiльному cTaHi, але потребутоть
замiни

12 flBepi В задовiльному cTaHi

13 Вхiднi групи Потребутоть пототшого ремонту

Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi.

l5 Електрообладнання (щитова"
мережi, будинкове освiтлення)

Електромережi потребlтоть ремонry

Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Немас

17 Системи центра,тьного
опалення

Потребутоть часткового ремонту

18 Потребlтоть часткового ремонту

l9 Потребlтоть часткового ремонту

l7 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

Асфа,,rьтове покриття потребуе ремонту

l8 .Щитячi майданчики (обладнання
дитячих майданчикiв)

Потребуе замiни дитячих елементiв

Висновки Koмicii: технiчниЙ стан житлового будинку ]r&54 по вул. ВишгородськiЙ
дитячий майданчик - задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii в
весняно-лiтнiЙ перiод 202 ку

нка технlчного ну, висновок Irро готовнiсть до експлуатацiТ жилого
флинку у васryпний перiол)

головний iнже ер од-507 В. Тiщенко

Заступник начzLпь з благоустрою Л. Козлова
Iнженера з органiзацiТ еkсплуатацii та
ремонту I категорii r €. Костюченко

Майстер техдiльницi

!ата огляду << / / >> .о)
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Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачан ня i каналiзацii

i.ý7

яl

2021р.

Ж. Вдовиченко


