
Акт
загальЕого огляду жплого будинку,

розташовапого за адресою: вул. Впшгородськаr22

Калиновська H.I.

КП <Керуюча компанiя з обсJryговування житлового
фонду Оболонського райоЕу м. Киеваr>,

rльпи я-50б
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженераl-i категорii Соловян В.М., майстра техдiльницi Калинська H.I.

з 07 .09.2022р. по 08.09.2022р.
(дата початку огляду) (дата завершентtя оглялу)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Вишгородська. 22 i
встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 2404,1 кв. м,
кiлькiсть квартир -2З шryк.
На прибулинковiй територii розмiuцrються 0 дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Техцiчппй стан ll(плого булинку та його прпбудинковоi терпторfi:
Пiд час проведення огJlrIду жилого булинку ЛЬ 22 по вул, Вишгородська

комiсiя перевiрила стан нес)лих та огороджувЕчтьних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацiТ, лiфти, елек,трообладнанЕя, дитяЕIi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявJIено:

.пlъ

з/п
Найменування елемента
(коцструкцii) будинку

исновок про технiчний стан
бента кон l

Примi
тка

l енти
задовlльtlо cTaHl

2
асади

задовlльно cTaHl
J тlни

задовlль cTaHl
4 ерметизованl стики

5 ога

В задовiльному cTaHi
6 Покрiвля

е капtтального мо



7 Водостоки
Потребують замiни

8 одовl кJIlтки, сходовl
ш1 В задовiльному cTaHi

9 Ба:rкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй) В задовiльному cTaHi

l0 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

l1 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)
BiKHa

потребують замiни 1-3 пiд.
lз .Щверi

В задовiльному cтaнi
l4 Вхiднi групи

В задовiльному cTaHi
l5 Козирки вхiдних груп

В задовiльному cTaHi
lб Елек,грообладнання (щитова,

мережi, будинкове
освiтлення) В задовiльному cтaнi
Лiфти (машиннi
примlщення, дверl

l8 Системи центр€rльного
оп€Lпення Потребують поточного ремонту

19 Системи гарячого
водопостачаннJI

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii Потребують поточного ремонту

2| Прибудинкова територй
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

В задовiльному cTaHi. Капiтальний
ремонт 2021 poui.

22 Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
маЙданчикiв)

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вулицi
Вишгородська,22 задовiльЕий. Житловий булинок идатнии до експлуатац1l
в осiнньо-зимовий перiод 2022-202З року.
(оцiнка технi.пlого стаЕу, висновок про готовн

бушrнку у настчпЕии
Голова KoMicii: головний iнженер
дiльницi -506
Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii
майстер тех.дiльницi

го

\

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

.Щата огляду (( )) 2022 р.
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