
Акт
загаJIьного огляду жплого будинку,

розташоваIrого за адресою: вул. Впшгородськаrlб-а

Калиновська H.I.

КП <Керlrоча компанiя з обслуговування житлового
фонду оболонського району м. Киева>,

дiльниця -50б
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписа.пися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженераl -Т категорii Соловян В.М., майстра техдiльницi Ка-тrиновська H.I.

з 06.09.2022 р. по 06.09.2022 р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

цровела огляд жилого будинку за адресою: .в дська. 16-а i
встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 1401,7 кв, м,
кiлькiсть квартир -18 rrrryK.
На прибулинковiй територiТ розмiuцпоться 0 дитячий майданчик

(перелiк елемеrггiв благоустрою)

2. Технiчний стан жплого булпнку та його прпбудпнковоi територii:
Пiд час проведеншI огJIяду жилого булинку ЛЬ lб-а по вул. Вишгородська

комiсiя перевiрила стан нес)лих та огороджув:lльних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каншriзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилегJry територiю.
При цьому виявлено:

Ns

з/rl
Наймеrrування елемента

i) будинкуконс
Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцiТ) будинку

Примi
тка

1 Фундаменти
В задовiльно му сT€IH1

2
Фасади потребуе ремонту декоративIlа

лtпка частково
_) Стiни

В задовiльному cTaHi
4 Герметизованi стики (

5 Пiдлога
задовlльно cTaHl

6 окрlвля
В задовiльно IчЦ/ cTaнl

7 Водостоки
В задовiльно му стан1

KIIl

I



8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi Потребуе капiтального ремонту

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження бшrконiв i
лоджiй)

потребують капiтаrrьного ремонту
балкони

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

l l Смiтгезбiрнi к{rмери
(водопровiд)

1l BiKHa
потребують за:uiни

|2 .Щверi

В задовiльному cтaнi
lз Вхiднi групи

В задовiльному cTaHi
14 Козирки вxiдних груп

В задовiльному
l5 Електрообладнання (щитова,

мережi, будинкове
Електрообладнання потребус
поточного ремонту

16 Лiфти (машиннi
примlщення, дверl
Системи центрarльного
опалення потребуе поточного ремонту

18 Системи гарячого
водопостачанЕя

19 Системи холодного
водопостачання i кана;riзацii потребуе поточного ремонту

17 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

Потребуе ремонту асфапьтне
покритгя частково

l8 ,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висновкп KoMic[i: технiчний стан житлового будинку по вулицi
Вишгородська, 1 6-а задовiльний. Житловий будинок придатний до
експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод 2022-2023

(оцiпка технi.пlого стаЕу, висЕовок про гото атац1l жилого
бу,шнку у

Голова KoMicii: юловций iнженер
дiльницi -506 li с.м.

овян В.М.

.Щата огляду <(_ )) 2022 р.

lo Бс

а,rиновська H.I.

17

tIлени KoMicii: iнженер l-i категорii
майстер техдiльницi

пни


