
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул, Вишгородська,l4

Родаченко Л.В.
кп <керуюча компанiя з обслуговування житлового

фонду Оболонського району м. Киева>>,

д iл ь н lrця-506
(назва виконавця послуг

з 16.09. 2020р. по 17.09. 2020р.

(дата початку огляду) (дата завершення огляду

провела огляд жилого будинку за адресою: вул. Виш городська. 14 i

встановила таке:

Ми,щонижчепiДписалися,комiсiяУскладi:головноГоiнженераСахноС.М.,
i";ъ;р; 1-i категорii Сопрунець В,М,, майстра тех, дiльницi Родаченко Л,В,

1. Житловий будинок, загальна плоIца якого становить 2601,3 кв, м,

кiлькiсть квартир -30 штук.
ij;Б;аrЙ'-оuiй r.р"rорii розмiщують91_9aI]"",й майданчик

1переЪiк елемЪнтiв благоустрою)

2. Технiчний стан rr(илого будинку та його прибудинковоi територii:

Пiд час проведення огляду жилого будинку Jф 14 по вул, Вишгородська

комiсiя пер.Ъiрrпч стан несучих та огороджуваJIьних конструкцlй, зовнlшнl

та внутрiшнi "ii"r, "r"*r, 
покрiвлю, пiдлоц, BiKHa, дверi, системи цо, гвп,

iВП, *u"-irацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та

прилеглу територiю.
При чьому виявлено:

ка
римl

айменування елемента
динбкцllконп

исновок про технlчнии стан

cTaHlзадовlльном

динбкцllемента кон

ундаменти1

cтaHlзадовlльно1
асад11

емонеб е поточного
тlни

ерметизованl стики

отребус поточного ремонту1длога

cTaHlзадовlльном
окрlвля6

отребують поточного
моасткового

одостоки,7



8 Сходовi клiтки, сходовi маршi
Потребус поточного ремонту

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i

l0 Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

l1

12

В задовiльному cTaHi
13 .Щверi

В задовiльному cTaHi
|4 Вхiднi групи

Потребують поточного ремонту
15 Козирки вхiдних груп

lб Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове

Електрообладнання потребуе
поточного ремонту

l7

l8 Системи центрального
оп€Lпення Потребують капiтального ремонту

19 Системи гарячого
водопостачання Потребують поточного ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii Потребують поточного ремонту

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

Потребус капiтального ремонту
асфальтове покриття

22 ,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вуличi
Вишгородська,l4 задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii
в осiнньо-зимовий перiод 2020-202l року.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у насryпний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер дiльницi-506 Сахно С.М.

Члени KoMicii: iнженер l-i категорii Сопрунець В.М.

маистер тех. дlльницl

,Щатаогляду(_> 202О р,

Родаченко Л.В.

Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

[BiKHa

]Лiфти (машиннi п ри м iщення,

|лверi машинних прим iщень)

#fu/r"


