
Акт
загаJIьпого огляду я(илого будинку,

розташоваIIого за адресою: вул. Впшгородська,16

Калиновська H.I.

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

дiльниця - 50б
(назва виконавця посrгуг)

Ми, що нижче пiдписдIися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженераl -i категорii Соловян В.М., майстра техдiльЕицi Ка-тrиновська H.I.

з 05.09.2022 р. по 06.09.2022 р.
(лата rrочатку огляду) (дата завершення огляду)

провела огJlяд )l(иJIого булинку за адресою: вул. Вишгородська. 16 i
встановила таке:

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 2615,1 кв. м,
кiлькiсть квартир -30 шryк.
На прибудинковiй територii розмiщуrоться l дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан ,lсплого булинку та його прпбудинковоi терпторii:
Пiд час цроведення огляду жилого булинку Nч lб по вул. Вишгородська

комiсiя перевiрила стан нес)п{их та огороджувЕlпьних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилегJry територiю.
При цьому виявлено:

п
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1 енти
задовlльн cTaI{l
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задовrльно стаЕ1
ерметизованi стики

5 ога

задовlльно стан1
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задовlльно cTaHl



7 одостоки

8 одовl кJIlтки, сходовl маршl

9 кони' лоджii, ганки
огородженця балконiв i

отребують капiтального ремонту
€шкони

l0 Смiттепроволи (клапани,
товбури, шибери)

ll мiттезбiрнi камери
водопровiд)

ll lKHa

о замiЕи 1,2 пiд.
Щверi

В задовiльно му cTaнl
1з Вхiднi груrrи

В задовiльно му cтaнl
14 Козирки вхiдних груп

задовlльно cTaHl
l5 Електрообладнання (щитова,

мережi, будинкове освiтлення)
lб фти (машиннl прим lщення

pi маrrп.rнних примiщень)
|7 истеми центр€Iльного

палення
18 Системи гарячого

водопостачання
l9 Системи холодного

водопостачанrrя i кана.пiзацii В задовiльному cTaHi
17 Прибудинкова територiя

(благоустрiй, асфальтове
покриття)

потребуе ремонту асфальтове
покриття

l8 ,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв) задовlльно cTaHl

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вулицi
Вишгородська,l б задовiльний. Житловий бу идатнии до
експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод 20
(оцiнка технi.пlого cTalry, висновок пр гото до екс жилого

булинку у н
Голова KoMicii: головний iнженер
дiльницi -506

перiод)

Члени KoMicii: iнженер l-i категорii \.

майстер тех.дiльницi 't

,Щата огrrяду <_ )) 2022 р,

Сахно С.М.
Соловян В.М.
Калиновська H.I.

В задовiльному cTaHi

потребують капiтального ремонту

12

Електрообладнання потребуе
поточного ремонту

Потребують поточного ремонту


