Акт

загаJIьного огляду r(плого будпнlсу,
розташов8ного за адресою: Вишгородська, Зб
(

Iлларiонова А.О.,)

КП <Керуюча компанiя з обс.rryговування житлового
фонду Оболонського району м. КиевФ),

од-50б

(пазва виконавця посrryт)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М,
iнженера 1-i категорii Сопрунець В.М., майстра теддiльЕицi Iлларiоновоi

А.о.

э 26.04.2022 р.
(лата початку

по 26.04.2022 р.

огляду)

(дата завершення ог.пя,ry)

провела огляд житлового будинку за адресою: вул. Вишгородська.
встановила таке:

1. Житловий будинок,

заг€шьна

Зб i

площа якого становить3249,6 кв. м,

кiлькiсть квартир - 60 штук.
2. Технiчпий стан жилого булинку та його прпбудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку ЛЬ 36 на вул. Вишгородськiй
комiсiя перевiрила стан несr{их та огороджувщБних 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
з/п

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку
I

1

2

J

Фундаменти
Фасади

Стiни

4

Герметизованi стики

5

Пiдлога

6

Покрiвля

7

Водостоки

Потребують поточного часткового
ремонту
В задовlльЕому cтaнl

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi
Потребуе поточного часткового
ремонту

В задовiльному cTaHi

Примi
тка

8

9

l0

ll

Сходовi клiтки, сходоБГ
маршr
аJIкони, лоджii, ганки
огородження ба;rконiв i

lKHa

lз

р1

отребують замiни
отребують поточного ремонту

14

хlднl групи

15

озирки вхlдних груп

17
18

В задовiльному cTaHi

мiтгепроводи (клапани,
товбури, шибери)
мiттсзбiрнi камерЙ
водопровiд)

l2

lб

Потребують капiтального ремонту

Потребують капiтального ремонту

Ел ектрообладнання (щитова,
мережi, будинкове
Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
с истеми центр€лльного

п

оп€Lпення

l9
20
2|
22

Системи гарячоЙ
водопостачанЕя
истеми холодного
допостачаншI i каналiзацii
рибу динкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
иття
Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
маиланч
в)

капlтаJIьЕого

м

капlтЕlльного

мо

задовlльно

стан1

задовlльно

стан1

задовlльно

стан1

задовlльно

стан1

Висновкп KoMicii: технiчний стан житлового будинку lra вул. Вишгородськiй
Зб - задовiльний. Житловий булинок прrдurrrй до експJryатацii в весrrянолiтнiй перiод 2022 року.
(оцiнка техяiшlого стаrту, висповок про готовпiсть д о експrryатацii жилого
булинку у насryпний перiод)

Голова KoMiciT: головний iнженер ОД-506

Сахно С.М.

Члени KoMicii: iнженер l-i катеюрii

Сопруrrець В.М,

майстер техдiльницi
.Щата

огля.ry

(_ )>

Iлларiонова А.О.
2О22 р.

