Акт

загального огляду жплого будпнку,
розташованого за адресою: вул. Впшгородськаr8
Войцещук О.М

КП <Керlточа компанй з обсJryговування житлового
фонду Оболонського району м. КиевD,
од-50б
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя ч складl: головного lнженера
Сахно С.М.. iнженепа 1-i категооii Сопрунечь В.М..майстра
техдiльницi' ВойцеuVк О.М

з20.04.2022

ло20.04.2022

(дата початку огляду)

(дата завершення огляду)

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

1. Житловий будинок,
квартир - 40 шryк.

В

дська, 8 i

загапьна площа якого становить 146З кв. м, кiлькiсть

На прибулинковiй територii розмiпц,тоться 0 дитячий майданчик
(перелiк елемекгiв благоустрою)

2. Техцiчний

стан )lсплого булинку та його прибудпнковоi територii:
Пiд час проведеннrI огляду жилого булинку Ns 8 по вул. Вишгородська
комiсiя перевiрила стаЕ нес)лIих та огороджув€lльних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнанrrя, дитячi, спортивнi майданчики та
прилегJry територiю.
При цьому виявлено:
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Висновок про технiчний стан
елемеЕта (конструкцii) будинку
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Потребурть пбточного ремонту
маршi Потl#ують каштального
Ёемон'ф,
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Смiттезбiрнi камери
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Вхiднi групи
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Щозирки вхiлних груп
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Влектрообладнання (щитова,'
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Лiфти (машиннi прп,riщенЙ]
дверi машинних примiщень)
Системи цент€шьного
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Потребують пото{ного ремонту
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,Мережi, будинкове освiтлення) Потребуюiь поточного ремонту

опЕUIення

20

\

Потреýуют1 заlililiи ( 1,2пiл.)
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В задоýЬв iбмУ ciaHi

Системи гаряtIого
водопостачанЕя
Системи холодного
водопостачання i кана.пiзацii
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)
,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Потребlтоть пото.tцого ремонту

Потребують поточного ремонту
Потребуе капiта.пьного ремонту
асфальтове покриття

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку на вулицi
Вишгородська,8 задовiльний, Житловий булинок прилатний до експлуатацii
в весняно-лiтнiй перiод 2022 pol<y.

(оцiнка технiчrого стаЕу, вrсновок про готовнiсть до експrryатацii >rолого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД--506
Члени KoMicii: iнженер

Z/

Сахно С.М.

l-i категорii'

майстер техдiльницi

прунець В.М.
с

Войчещук О,М

