
Акт
загальЕого огляду жплого булинку,

розташованого за адресою: Вишгородська, З0

(Iлларiонова А.О.)

КП кКеруюча компанiя з обсrryговування житлового

фонду Оболонського райоку м. Киева>>, !

од-50б
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М,
iнженера l -i категорii Соловян В.М. , майстра техдiльницi Iлларiоновоi А.О.

з 21.09.2022р. по 21.09.2022 р.
(дата початку ог.пяду) (дата завершення оглялу)

провела огJIяд жилого булинку за адресою: вул. Вишгородська. З0 i
встановила таке:
1. Житловий будинок, зaг€tльна площа якого становить 76l2,4KB. м,
кiлькiсть кваDтиD - 126 штчк.
На прибулинkовiй теритоfii розмirrlуrоться l дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчнпй стан жплоrо булинку та його прибудпrrковоi TepпTopii:
Пiд час цроведення огляду жилого будинку Ns 30 на вул. Вишгородськiй

комiсiя перевiрила стан нес)п{их та огородrq/вЕrльних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвrпо, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, кана.rriзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортIвнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлеЕо:

s енраннJI елемеЕта
п кон будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцiТ) будинку

Примi
тка

1 енти
задовlльно cTaHl

асади
овlльно cTaHl

lни
задовlльно cTaHl

ерметизованl стики

5 длога
ПОТОЧЕОГО мо

окрlвля
задовlльно стан1

одостоки
задовlльно стан1

8 ходовl кJIlтки, сходовi маршi
потребуе капiтального ремоЕту

z

4



9 Ба.гrкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй) В задовiльному cTaHi

10 Смiттепроводи (клЙани,
стовбури, шибери)

Заваренi

1l Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

В задовiльному cTaHi

l2 BiKHa В задовiльному cTaHi (склоблоки)
13 Щверi дверi на поверхЕIх потребують

замiни
Вхiднi групи

потребус поточного ремонту
Козирки вхiдних груп

В задовiльному cTaHi
16 Електрообладнання (щитова,

мережi, будинкове освiтлення)
потребуе капiтального ремонту

|7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному режимi
18 Системи центрЕчIьного

оп€UIення потребуе капiтального ремонту
19 Системи гарячого

водопостачання потребуе капiтЕrльного ремонту
20 Системи холодного

водопостачання i каншriзацii потребуе капiтального ремонту
21 Прибудинкова територiя

(благоустрiй, асфальтове потребуе капiта.пьного ремонту
22 .Щитячi майданчики

(обладнання дитячю(
майданчикiв)

В задовiльному cTaHi
(встановлений в 2020 р)

Висrrовкп KoMici[: технiчний стан китлового будинку на вул.
Вишгородськiй,З0 - задовiльний, дитячого майданчика - задовiльний
Житловий булинок придатний до експлуа тацl зiмовий перiод 2022-
2023 року.

(оцiнка технi.дlого стаЕу, висЕовок атацii жилого
булинку у

Голова KoMiciT: головнrй iнженер О,Щ-5

IIлени KoMicii: iнженер l-i категорiТ

маЙстер техдiльницi

Сахно С.М.

Соловян В.М.

.Щата огляду <(_ )

Iлларiонова А.О.
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