
Акт
загального огляду х{илоrо будинку,

розтаlлованого за адресою: Вищгородська,4А.

Войцещук О.М

КП <Керуюча компанiя з обсJryговування житлового
фонду Оболонського району м. Киева>,
од-50б

(назва виконавця послуг)
М", що нижче пiдпи6€rлися. комiсiя y склаJIi: головного iнженера
Сахно С.М., iнженера l-i категорii Соловян В.М., майстра
техдiльницi Войчефк о.м.

з26.09.2022 р.
(дата початку огляду) (дата завершення оглядl)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Вишгородська, 4А i
встановила таке:

1. Житловий будинок, заг€}льна площа якого становить 9709,6 кв. м,
кiлькiсть квартир - l44 .

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

2. Технiчнпй стап жплого булинку та його прпбудинковоi терпторii:
Пiд час проведенЕя огляду жилого булинку М 4А по вул. Вишгородська

комiсiя перевiрила стан Еес)пtих та огороджувtulьних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоц, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

м
зlп

Найменуванrrя елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpy.KuiТ) будин ку

Примi
тка

1

Потребуе поточного ремонry

2
асади Потребуе поточного peмolrтy

J Стiни
В задовiльному cTaHi

4 ерметизован1 стики

5 Пiдлога
еб поточного о

6 окрlвля
задов cTaHl

7 одостоки
В задовiльному cTaHi
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8 ходовl клlтки, сходовr
аршi

отребують капiтального ремоЕту
-4 пц.

9 €чIкони, лоджll, ганки
огороджеЕЕя ба-тrконiв i задовrльЕо стан1

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

задовlльЕому cTaнl

l1 Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

задовlльному стан1

12 lKHa
В задовiльно cTaHl

lз Щверi
В задовiльно cTaHl

|4 Вхiднi групи 2-З пiд. потребуе поточного
ремонту

l5 Козирки вхiдних груп

16 Електрообладнанrrя (щитова,
мережi, будинкове задовlльно стан1

17 Лiфти (машиннi
примlщенЕя, дверl Потребують капiта.ltьного ремоцту
Системи центрального
опаJIення

Потребуrоть капiтального ремонту

19 Системи гарячого
водопостачання

Потребують капiтальною ремоЕту

20 Системи холодЕого
водопостачання i кана:riзацii

Потребують капiта"ьного ремонту

2| Прибудинкова територiя
(блаюустрiй, асфалътове
покриття)

Не вiдновлено асф./покрит. пiсля
проведенЕя робiт КП
<КиiЪводоканал>

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв) Потребуе капiтаrrьного ремонту

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку на вул.
Вишгородськiй, 4а ,дитячого майданчика - задовiльний. Житловий будинок
придатний до експлуатацii в осiнньо-зiмовий д 2Щ.-202З року.

(оцiнка TexHiчного стану- висновок про гото
будинку у насryпЁий

BHlcTb до ек
перiод) .

l жилого

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506 i. ахно С.М.

tIлени KoMicii: iнженер 1-i категорiI СоловянВ.М.

маистер техдrльниц1

2022р.

,rёrр Войцепryк о.М

Потребують поточного ремонту

18

,иц

,Щата огляду (_ ))


