
Акт
загального огляду жилого будинку,

розтаlлованого за адресокr: Вищrородська,4А.

Войцещlк О.М

КП <Керуюча компанiя з обсJryговування житлового
фонду ОболоЕського райоIrу м. КиевФ>,
од-506

(назва виконавця пос,тчг)
Ми. щолн_ижче пiдписалися. ком iсiя
Сахно С.М., iнженера l-T категорii
техдiльницi Войчеlфк О. М.

у скJIадi: юловного iнженера
Сопрунечь В.М., майстра

26.04,2022 по 27.04.2022р.
(дата початку огляду) (дата завершення оглядl)

провела огJIяд жилого будинry за адресою: вчл, В дська. 4А i
встановила таке:

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого ст€lновить 9709,6 кв. м,
кiлькiсть квартир - l44 ,

На прибудинковiй територii розмiшцrються 1 дитячий майданчик
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жплого булпнку та його прпбудппковоi терпторii:
Пiд час проведеннrI огJIяду жилого булинку J\! 4А по вул. Вишгородська

комiсiя перевiрила стан несr{их та огороджувaчIьIlrх конструкчiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, кана;riзацii, лiфти, електрообладЕання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявJIено:

Ns
зlп

Найменування елемента
Koltc i) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцiТ) будинку

Примi
тка

1 Фундаменти
Потребуе поточного ремонту

z
Фасади Потребуе поточного ремонту

J Стiни
В задовiльно мч cTaнl

4 Герметизованi стики

5

Потребуе поточного ремонту
6 oкpIBJUI

В задовiльному cTaHi
,7

Водостоки
В задовiльно му стан1

з D.

Пiдлога



ходовi клiтки, сходовi
ршi

ЕuIкони, лоджii, ганки
огородження балконiв i задовlльно cTaEl

10 мiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

задовlльному стан1

1l ттезбiрнi камери
водопровiд)

задовlльному cтaнr

|2 lKHa

В задовiльно cTaHl
1з ер1

14 хlднt групи -3 пiд. потребуе поточного
емо

l5 озирки вхlдних груп

lб ектрообладнання (щитова,
ережi, будинкове

ектрощитовi по,гребують
капlтЕUIьного

17 Лiфти (машиннi
примiщення, дверi

18 Системи центра.пьноБ
опЕUIеЕня

Потребують капiтаьного ремонту

19 Системи гарячого
водопостачаннJI

Потребують капiтального ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

ебують капiтального ремонry

2| рибудинкова територiя
благоустрiй, асфальтове
окритгя)

е вiдновлено асф./покрит. пiсля
ведення робiт КII
вводоканал))

22 ячl маиданlIики
обладнання дитячих
аиданчикlв

Впсновкп KoMiciI: технiчний стан житлового будинку на вул.
Вишгородськiй, 4а,дитячого майданчика - задовiльний. Житловий будшIок
придатний до експJryатацii в весняно-лiтнiй перiод 2022 potry.

(оцiнка технi.пlого стд{у, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у ваступний перiод)

Голова KoMicii: юловний iпженер ОД-506

rLпени KoMicii: iнженер 1-i категорii

майстер техдiльницi

.Щата огляду ((_ )) 2022 р.

Сопрунець В.М.

Сахно С.М.

Войцеuryк О.М

8 Потребують капiтаrrьного ремонту
2-4 пiд.

В задовiльному cTaHi

Потребують поточного ремонту

ремонту

Потребують капiта.ltьного ремоЕту

Потребуе капiта.ltьного ремонту

(


