Акт

загаJIьного огляду я(плого будянltу,
розташованого за адресою: Впшгородськаr38
(hларiонова А.О.)

КП <Керуюча компанiя

з обсJryговуваIrня житлового

фонду Оболонського райоЕу м. Ки€вФ),

од-506

(назва виконавця посrrуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера Сахно С.М,
iнженера l-i категорii Сопрунець В.М., майс,тра теддiльницi Iлларiоновоi

А.о.

з 27 .04.2022р.
(дата початку огляду)

по27.04.2022р.

провела огляд жилого булинку за адре сою: вул.В ишго
встановила таке:

1. Житловий будинок,

_

(дата завершення огля,ry)

ська. З8 i

загальна площа якого становить 7805,5 кв. м,

кiлькiсть квартир - 128 шryк.
На прибулинковiй територii розмirrryеться 1дитячий майданчик
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчнпй стан

я(илого булинку та його прибудпнковоi терпторii:
Пiд час проведення огляду жилого будинку Ns 38 на вул. Вишгородськiй
комiсiя перевiрила стан нес)лих та огородкувальЕих конструкцiй, зовнiшнi
та внугрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилегJry територiю.
и цьо
виявлено:
Ns
Примi
Найменування елемента
Висновок про технiчний стан
тка
(конструкцii) будинку
з/п
елемента (конструкцii) будинку
1

2

3

4

Фундаменти
Фасади

Стiни
Герметизованi стики

5

Пiдлога

6

Покрiвля

7

Водостоки

В задовiльному cTaкi
В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi
потребують поточного ремонту

В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi
Потребlтоть поточного ремонту

8

ходов1 кJIlтки, сходовl

9

ЕIлкоЕи, лоджii|' ганки

l0
ll

l2

lз

огородження ба;lконiв i
оджiй)
Ml ттспроводи (клапани,
вбури, шибери)
мiттезбiрнi камери
водопровiд)
lKHa

l5

озирки вхlдних груп

l8

Потребуе поточною ремонту
п

хlдн1 групи

|7

В задовiльному cTaHi
и заваренi, стовбури
по
ь часткового
о

замlни

Щверi

14

lб

потребують капiтального ремонту

В задовiльно
cTaHl
Потребують капiта.ltьного ремонту
1

2 пiд.

Потребують капiтшtьного ремонту
лектрообладнання (щитова,
ережi, будинкове
свiтлення)
Потребуе поточного ремонту
(машиннi
п р имl ще н ня
фти
Bepi машинних примiщень)
ють в
о
жим1
истеми центрального
пuUIення

19

20
21

22

по,требують капiта.пьного ремоЕту
истеми гарячого
допостачання
п
б
капlтalльного емо
Системи холодного
водопостачання i каншriзацii потребують капiтапrьного
ремоЕту
р иб уд ин ко ва територlя
отребуе вiдновлення благоус,грою
благо устр |и ., асфальтове
слярозриття КП
окритгя)
<киiвтеплоен гоD
ячi майданчики
обладнання дитячих
задовlльно

cTaHr

Висновкш KoMicii: технiчний стан житлового будинку на вул.
ВишгородсьКiй, З8, дитячОго майдакчика - задовiльний. Житловий будинок
придатний до експJryатацii в весняно-лiтнiй перiод 2022
року.
(оцiнка технi*lого стаЕу, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
будrнку у паступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506

Сахно С.М.

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорiТ
майстер техдiльницi

Сопрунець В.М.
Iлларiонова А.О.

.Щата

огляду

((_ ))

2О22 р.

