
Акт
загального огляду ясплого будипку,

розташованого за адресою: вул. Впшгородська,10

Войцеurук О.М

КП <Керуюча компанiя з обсrryговування житлового
фонду оболонського району м. Киева>,

од-506
(назва виконавця пос.rryг)

Ми, що нижче пiдписалис!, комiсiя
Сахно С.М.. iнженеоа l-i категооii
техдiльницi' Войчефк О.М

у скJIадl: головного lюкенера
Соловян В.М., майстра

з21.09.2022р. по 21.09.2022
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огJIяд жилого булинку за адресою: вyл. Вишгоо одська. 10 i
встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна шIоща якого становцтьЗ717,7 кв. м,,
кiлькiсть квартир -108 шryк.
На прибулинковiй територii розмiшцуrоться l дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стап жплого булинку та його прпбудипковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку J\! 10 по вул. Вишгородська

комiсiя перевiрила стан нес)лих та огород)rq/в€rльних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнаннJI, дитячi, спортивнi майданчики та
прилегJry територiю.
При цьому виявJIено:

Ns

зlл
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) були н ку

Примi
тка

1 Фундаменти
В задовiльному cтaнi

z
Фасади

В задовlльItому cTaнl
) Стiни

В задовiльному cTaHi
4 Герметизованi стики

5 Пiдлога
В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля
Потребуе капiтального ремонту

7 Водостоки
Потребуе капiтального ремоЕту



8 Сходовi клiтки, сходовi маршi
задовlльно стан1

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i задовrльно стан1

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери) задовlльно cTaHl

l1 Смiтгезбiрнi к€ll\,tери
(водопровiд)

|2 BiKHa
задовlльно cTaHl

13 .Щверi
В задовiльному cTaHi

14 Вхiднi групи
В задовiльному cTaHi

15 Козирки вхiдних груп

16 Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове освiтлення)

Електрообладнання по,требують
поточЕого ремонту

1,7 Лiфти (машиннi пршчriщення,
дверi машинних примiщень) Працюють в паспортному режимi

l8 Системи цен,грaшьного
опшIеннJI В задовiльному cTaHi

l9 Системи гарячого
водопостачаннJI Потребують поточного ремоIIту

z0 Системи холодного
водопостачання i канаlriзацii В задовiльному cTaHi

2l Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

В задовiльному cTaHi (ямковий
ремонт в 2020 р.)

22 ,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв) В задовiльному cTaHi

BиcHoBKrr KoMicii: технiчний стаЕ хитлового будинку на вулицi
ВишгородсьКiй,10 та дитячиЙ майданчиК - задовiльнИй. Житловий будинок
придатний до експлуатацii в осiнньо-зiмовий перjо* -202З року.

(оцiнка техпi.пrого стlш{у, висновок про готовнiсть до експrту i жилого
будинку у насryпний перiод)

о С.М.

СоловянВ,М.

,й2>- Войцещук О.М

потребуе поточного ремонту

Голова KoMicii: гrэловнrй iнжевер ОД-50б

Члени KoMicii: iнженер l-i категорiТ

майстер техдiльцицi

.Щата огляду ((_ > 2022 р.


