
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Вишгоролська,20\l

Ка"тиновська H.I.

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонду Оболонського району м. Киева>,

дiльниця - 50б
(IIазвit IJиконавця llосJ},г)

М", що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженера1 -i категорii Сопрунець В.М.,майстра техдiльницi Калиновська H.l.

з 05.05.2022 по 05.05.2022р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адрecolo: By.,l. Вишгоlэо дська,20\l i

встановила таке:

l. Житловий бу:tинок, загальна площа якого становить 2З76,70 кв, м,
кiлькiсть квартир -28 штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються 0 дитячий майданчик

(перелiк e.,]eMeHTiB благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та йоr,о прибулинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 20\1 по вул. Вишгородська

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При uьому виявлено:

най vенчвання е.lеменl а Висновок про технiчний стан Приrri
п конст кцll 0 ди нк ejIel\,1eHTa кон кцl1 0 дLlн

заловlльном cTaHl
отребуе капiтального ремонту
еко ативна лlпка на асадl

задовlльном cTaHi

задовlльному стан1
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8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi В задовiльному cTaHi

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження баrконiв i
лолжiй) потребують капiтального ремонту

l0 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

l1 Смiттезбiрнi камери
( волоп poBi:l)

l2 BiKHa
потребують замiни 1. 2 пiд.

lз ffBepi

Вхiлнi групи
В задовiльному cTaHi

l5 Козирки вхiдних груп
В задовiльному cTaHi

lб Електрообладнан ня (щитова,
мережi, будинкове

Електрообладнання в задовiльному
cTaHi.

|7 Лiфти (машиннi
примlщення, дверl

l8
В задовiльному cTaHi

19 Системи гарячого
водопостачан ня

20 lсистеми холодного
I

1водопостачання ! каналlзацll Потребують поточ ного ремонту
]1 Прибули нкова територiя

(благоустрiй, асфальтове
покриття)

2? Дитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

задовlльном стан l

1,1

задовlльном стан l

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по
вул.Вишгородська,20\ l задовiльний. Житловий булинок придатний до
експлуатацii в весняно-лiтнiй перiол 2022 року.

(очiнка технiчного стану. висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у н

Голова KoMicii: головний iнженер
дiльницi -506
Члени KoMicii: iнженер l -i категорii
майстер тех.дiльницi

аступний перiод)

ахно С,М.
Сопрунечь В.М.
Калиновська H.I.

!ата огляду (( _ ) 2022 р,

|Системи центр€шьного
|опi}лення


