
Акт
загальноrо огляду жилоrо будинку,

розтаlUованоrо за адресою: Ви!лгородська,4.

Войцещук О.М

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового

фонду Оболонського району м. Киево>,

дiльниця-506
(назва виконавця послуг)
Ми, що нижче пlдписаJIися, комlсlя у складt: головного lнженера
Сахно С.М.. iнженера l-i категорii Сопрунешь В.М., майстра
тех.дiльницi Войцеrjrук О.М

з 09.09.2020р по 10.09.2020р.
(лата початку огляду) (дата зазершення оглядl)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул.Вишгородська. 4 i
встаIlовила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 8487 кв. м, кiлькiсть
квартир - l19
На прибудинковiй територii розмiщуються l дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан я(илого булпнку та його прибудпнковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 4 по вул. Вишгородська

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилегJry територiю.
При цьому виявлено:
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Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемеЕта (конструкцii) будинку

Примi
тка

1 Фундаменти
В задовiльному cTaнl

2
Фасади

В задовlльному cTaнl
) Стiни

В задовiльному cTaHi
4 Герметизованi стики

5 Пiдлога
В задовiльному cTaнl
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Впсновки KoMicii: технiчний стан житлового

4дитячий майданчик - задовiльний, Житлови
будинку по вул.Вишгородська,

й будинок придатний до

експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2020 року,
(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнlсть до експлуатацll жилого

булинку у наступний перiод)

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

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii Сопрунечь В.М.
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iUIкони, лоджll, ганки
огородженнJI балконiв i

10 мlтгепроводи (клапани,
товбури, шибери)

мiтгезбiрнi камери
водопровiд)
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,Щата огляду ((_ )) 2020 р

Войцещук О.М
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