Акт

загаJIьного огляду 2lсплого будпнку,
розташованого за адресою: Впшгородська, З0
(I.тrларiонова

А.О.)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговуваЕЕя житлового

фонду Оболонського району м. Киева>,

од-506

(назва виконавця посrryг)

Ми, що нижче пiдписапися, комiсiя у скJIадi: головtlого iHxeнepa Сахно С.М,
iнженера 1-i категорii Сопрунець В.П. , майстра техдiльницi Irrларiоновоi

А.о.

по 21.04.2022 р.

з21.04.2022р.

(дата початку

огляду)

(дата завершення огrrя.ry)

провела огJlяд жилого булинку за адресою: вул. ВишгоDодська. З0 i
встаЕовила таке:
1. Житловий будинок, загЕuIьна площа якого становить 761'2,4yз. м,
кiлькiсть кваDтиD - 126 штчк.
На прибулин'ков'iй теритоfiТ розмiuдrються
дитячий майданчик

l

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчцпй стан жплого булинку та його прпбудпнковоi територii:

Пiд час проведення огляду жилого булинку ]Ф З0 на вул. Вишгородськiй
комiсiя перевiрила стан несу{их та огороджув€uIьних конструкцiй, зовнiшЕi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ШlП, каншriзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивЕi майданчики та
прилегJry територiю.
При цьому виявJIено:

з/п

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

1

Фундаменти

Ns

2

Фасади

з

Стiни

4

Герметизованi стики

5

Пiдлога

6

Покрiвля

7

Водостоки

8

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Висновок про технiчЕий стан
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Впсновки KoMic[i: технiчний стан житлового будинку на вул,

Вишгородськiй,З0 - задовiльний, дитяtIого майданчика - задовiльний
Житловий будинок придатний до експlryатацii в весrrяно-лiтнiй перiод 2022
року,

(оцiнка технi.пrого стаку, висновок про готовнlс,ть до експлуатацii жилого
будинку у насryпний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506

Члени KoMicii: irolceпep l-T категорii
майстер техдiльницi
.Щата

огляду

((_ ))

2О22 р.

ахно С.М.

Сопрунечь В.М.
Iлларiонова А.О.

