Акт

загального огляду rкrlлого будинку,
розташовашого за адресою: Впшгородська136а.
IrшrapioHoBa

А.О

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонлу Оболонського району м.

од-50б

Киева>>,

(назва виконавця послуг)

Ми, що ниr(че пiдписалися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженера 1-i категорii Сопрунець В.М., майстра техдiльницi IлларiоноваА,О.
з 27.04.2022 р.

(дата початку

rюЦ.04.2022р.

огляду)

(дата завершеяня огляд/)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Вишгородська.3ба
встановила таке:

1. Житловий будинок,

заг€uIьЕа

i

площа якого становить 2751,4 кв. м,

кiлькiсть квартир - 60 шryк.
На прибудинковiй територiiрозмiчцуrоться дитячий майданчик
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Техпiчний стан жплого булпнку та його прибудпнковоi територii:
Пiд час проведеннrI огляду жилого булинку М Зба по вул. Вишгородська

комiсiя перевiрила стан несr{их та огородя(уваJIьних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, елек,трообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
Ns

зlп
1

2

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Фасади

Стiни

4

Герметизованi стики

5

Пiдлога

7

При
мlтка

Фундаменти

J

6

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Покрiвля
одостоки

потребlтоть поточного ремонту
задовlльно

стан1

В задовiльно му стан1
1

потребуе поточного ремонту

задовlльно
стан1
Потребують поточного часткового
peMolrTy

8

9

l0

Сходовi шriтки, сходовi
маршi
Балкони, лоджii, ганки

потребують капiтального ремонту
1-3 пiд.

(огородження балконiв i
лоджiй)
Смiттепроводи (клапани,
стовбури, ппrбери)

l l

Смiтгезбiрнi

\2

BiKHa

(водопровiд)

Потребують поточного ремонту

K€lI\,repи

потребують замiни 1-3 пiд.
13

14

l5

lб

l7
18

19

20
21

22

.Щверi

В задовiльному cTaHi або

Вхiднi групи

В задовiльному cTaHi

Козирки вхiдних груп

В задовiльному cтilнi

Елекгрообладнання (щитова, Елек,грообладнання в задовiльному
мережi, будинкове
cTaHi.
Лiфти (машиннi
примlщення, двер1
Системи центр€rльного
опЕшення
В задовiльному cTaHi
Системи гаря!Iого
водопостачаншI
Системи холодного
водопостачання i канапiзацii В задовiльному cTEtHi
Прибудинкова територiя
Не вiдновлено асфальт пiсля
(благоустрiй, асфальтове
проведеннJI робiт КП
покриття)
<Киiвтеплоенерю>
,Щитячi майданчики
В задовiльному cTmri (кап.ремонт
(обладнання дитячих
202lp)

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку по вулицi
Вишгородська,Зба, та дитячий майданчик в задовiльному cTaнi. Житловий
будинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2022 року.
(оцiнка технiтrого стаЕу, висновок про готовнiсть до
булинку у наступний перiод)

Голова Koмicii: юловний iнженер ОД-506
r[пени KoMicii: iнженер

l-i категорii

майстер техдiльницi
.Щата

огrrяду

(_

))

2О22 р.

4

11

жилого

ахно С.М

Сопрунець В.М
Iлларiонова А.О.

