Акт
загального огляду жилого будинкуо
розташованого за адресою: вул. Вишгородськаrlб
Калиновська H.l.

КП <Керуrоча компаtliя

з обслуговl,вання }Itит,lового

фонду Оболонського району м. Кисва>>,
дiльниця - 506

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженераl-i категорii Сопрунеltь В.М.,майстра техдiльницi Калиновська H.I.
з 06.05.2022 р.

(дата початку

по 06.05.2022 р.

огляду)

(дата завершення оглялу)

Ilровела огляд жилого будинку за адресою: в)zл. Вишгородська. 16 i
встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить
кiлькiсть квартир *З0 штук.

На прибудинковiй територii розмiщуються

1

26 l5,1 кв. м,

дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:

Пiд час проведення огляду жилого булинку Nq lб по вул. Вишгородська
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджува,цьних конструкцiй, зовнiшнi
та BHyTpimHi стiни, стики. покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При uboMy виявлено:
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Козирки вхiдних груп
л е ктр о о б .т адн н ня ( щ |l т о в а
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ть замiни 1,2 пiд

задовlльном

cTaHl

задов1,1ьноNI

cTaHl

задовlльном стан1
ектрообладнання в
адовlльном cTaHl.

фти (машиннi прим l щен ня.

Bepl машинних примlщень )

l8

Системи гарячого
одопостачання
истеми холодного
водопостачання l каналlзацll

18

-]

хlднl групи

Системи центрального

I,7

стан1

мон
капlтального
по еб
отребують капiта"пьного ремонту
алкони

от еб

|7

19

задовlльно

палення

рибудинкова територlя
б".rагоустрiй, асфа-цьтове
IIо и,lтя
итячi майданчики
обладнання дитячих
маи а чикl в

Потребують поточного ремонту

еб ють поточного

eNloH
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Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вулицi
Вишгородська,16 задовiльний. Житловий булинок придатний до
експлуатачii в весняно-лiтнiй перiол 2022 року,

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть л о експлуатац1l жилого
будинку у наступний перiол)

'

Голова KoMicii: головний iнженер
дiльницi -506
Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii
майстер тех.дiльницi
.Щата

огляду
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ахно С.М
Сопрунеuь В.М.
Калиновська H.I.

