
Акт
загальноrо огляду жилоrо будинку,

розташованого за адресою: Вишrородська,4а.

Войцещук О.М

КП <Керlточа компанiя з обслуговування житлового

фонду Оболонського району м. Киево>,
дiльниця-50б

(назва виконавця послуг)
Ми, шо нижче пiдпiасалися. комiсiя у складi: головного iнженера
Сахно С.М.. iнженера l-i категорii Сопрунечь В.М., майстра
тех.дiльницi Войцецук О.М.

з 02.09.2020р. по 03.09.2019р.
(дата початку огляду) (дата завершення огля7ry)

провела огляд жилого будинку за адресою: вYл.ВишгоDодська. 4а i
встановила таке:

Nq

зlп
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuii) будинку

Примi
тка

1 Фундаменти
В задовiльному cTaHi

z
Фасади потребуе поточного ремонту

J Стiни
В задовiльному cTaHi

4 Герметизованi стики

5 Пiдлога
потребус поточного ремонту

6 Покрiвля
В задовiльному cTaHi

,7 Водостоки
В задовiльному cTaHi

I

1. Житловий будинок, загшIьна площа якого становить 9709,б кв. м,
кiлькiсть квартир - l44 .

На прибудинковiй територiТ розмiщуються l дитячий майданчик
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчнlлй стан жплого булинку та його прибудпнковоi теритЬрii:
Пiд час проведення огJIяду жилого будинку Jф 4а по вул. Вишгородська

комiсiя перевiрила стан нес)лих та огородкувaцьних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:



Вцсновки KoMicii: технiчций стан житлового будинку по вул.Вишгородська,

4а дитячцй майданчик - задовiльний. Житловий будинок придатний до

експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод 2020-2021 року,
(ouiHKa технi.пrого стzцry, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого

булинку у насryпний перiол)

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

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii Сопрунець В.М.

майстер тех.дiльницr ý

cTaHlзадовlльно
8 ходов1 клlтки, сходов1

аршi

задовlльно
алкони, лоджll, ганки
огородження балконiв i

отребують ремонтумiтгепроводи (клапани,
товбури, шибери)

l0

отребують поточного ремонту1l мiттезбiрнi камери
водопровiд)

В задовiльно стан1
lKHa|2

В задовiльно стан1
pl1з

пiд. Потребуе поточного
емоасткового

хlднl групи|4

емопоточногоеб
озирки вхlдЕих групl5

. Електрощитовi потребують
асткового поточного мо

ектрообладнання (щитова,
epeжi, будинкове

1б

жимlють в пасп о
iфтy (машиннi

примlщення, двер1
17

бо
18 Системи центрального

п€шення

поточного монеб
истеми гарячого
одопостачання

19

моь поточногоо
0 истеми холодного

допостачаннJI i каналiзацii
задовiльному cTaHi (ямковий

емонт в 2020lи
яав итоткн оиб рди ерур

ветоальаслб гоа с фтру
21

стан1задовlльно
2 итячi майданчики

обладнання дитячих

.Щата огляду (_ )) 2020 р,

,Б/ Войцещук О.М

cTaHl
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поточного ремонту

в

I

I


