
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Вишгородськаr14

(назва виконавця послуг)

мr, цо нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.м.,
iнженера 1-i категорii Сопрунець В.М., майстра техдiльницi РЪдаченко Л.В,

Родаченко Л.В.
кп <керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонду Оболонського району м, Киева>,

о -506

з 04.05.2022
(дата початку огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою:
встановила таке:

по 05.05.2022 р.
(дата завершення оглялу)

Bv.r. Вишго родська. 14 i

1. Жит.цовий булинок, заг.шьна площа якого становить 2601,3 кв. м,
кiлькiсть квартир -З0 ш.rук.

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибулинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку ЛЪ l4 по 

"yn. 
В"Й.ород.rпu

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувыIьних конструкцiй, зЪвнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, йr.r" цо, гвп,
ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi nnuйдап""пr ru
прилеглу територiю,
При цьому виявлено:

7

отребус капiтального ремонту
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п

айменування елемента
динкокцllконс

исновок про технiчний стан
конс кцl1 дино ка

ри\I1

Фу н;lапленти

задовlльном cTaHl
асади-)

€ капlтального емоеб
) Стiни

задовlльном с ган1
:1 ерметизованl стики

_5 дJIога

6 окрlвля

задовlльно стан1
Водостоки

задовlльном cTaIit

елемента

t

в



8 ходовl клlтки, сходовl марш1
еб € I1оточного емон

9 aLпкони, лоджll, ганки
(огородження балконiв i

отребують поточного часткового
мо

10 Смiттепроволи (клапани,
стовбури, шибери)

1l Смiттсзбiрнi камери

lKHa
задовlл ьном cTaHl

12

13 [Bepi
задовlльно cTaHl

1;1 Вхiднi групи
Il ео ють поточного емон

15 озирки вхlдних груп

lб Електрообладнання (щитова,
ережi., будинкове в задо в l -,l ьномч ста lI l

|,7 iфти (маш l] н tt l п ри}1 l щ ння,
нь)вер l аши н н t] х приNI l ще

l8 Системи центрального
па.lення б ь поточного е }lo

19 Системи гарячого
водопостачання

о еб ть поточного eNlo
20 истеми холодного

водопостачання l каЕалlзацl1

1 Прибулинкова територiя
благоустрiй. асфальтове

покриття)

итячi майданчики
обладнання дитячих

Nlаи 11KlB

2

задовlльному cTaHl

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового булинку по вулиui

Вишгородська, 1 4 задовiльний. Житловий булинок придатний до експлуатачii

в весняно-лiтнiй перiол 2022 року.
о сксплуатацll жилого(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнlс,ть д' 

буди}iку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506

Члени KoMicii: iнженер l-i категорii

майстер тех. дlльницl

Сахно С.М.

Сопрунечь В.М.

Щата оглялу (( _ )) 2022 р.

Родаченко Л.В.

водопровiд)

]


