
Акт
загаJIьного огляду жплого будинку,

розташованого за адресою: Вишгородська. З2l2

(Iлларiонова А.О.)

КП <Керуюча компанй з обслуговування житлового
фонду Оболонського району м. Киева>,
од506

(назва виконавця посrгл)

Ми, що нюкче пiдписалися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера Сахно С.М,
iнженера 1-i катеюрii Соловян В.М., майстра техдiльпицi Iтrларiоновоi А.О.

з 19.09.2022 р. по 19.09.2022р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огJIяд жилого булинку за адресою: вул. Вишгородська. З2l2
встановила таке:

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становитьl5З02,1 кв. м,
кiлькiсть квартир - 250шryк.
На прибудинковiй територii розмiuцпоться 2 дитячих майданчики

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчпий стан жцлого булинку та його прибудпнковоi терпторii:
Пiд час проведенЕя огляду жилого будинку Ns 3212 на вул. Вишгородськiй

комiсiя перевiрила стан нес}п{их та огороджувaчIьних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, калалiзацii, лiфти, електрообладнаннrI, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлеЕо:

о еItчванЕя елемента
п кон ii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Примi
тка

l даменти
В задовiльному cTaHi

2
|Оасали В задовiльному cTaHi

|Стiни В задовiльн ому cTaHi
ерметизован1 стики

потребують поточного ремонту

В задовiльному cTaHi
окрlвля

r

е поточного мо
7 одостоки Потребують поточного часткового

ремонту

J

4

5

Г'опо,u
6



8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi Потребують капiтального ремонту

(в 2021р. виконано поточний
ремоцт в б пiд. з 1 по 2 поверх)

9 Балкони, лоджiТ, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй) В задовiльному cTaHi

l0 Смiттспроводи (клапаЙ'
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi

1l Смiтгезбiрнi к.tмери
(водопровiд)

задовlльному cтaнl

l2 BiKHa
потребують замiни

13 .Щверi

В задовiльно му cтaнl
14 хlднl групи

потребують ремонту
15 озирки вхlдних груп

Потребують поточного ремонту
16 Електрообладнанrrя (щитова,

мережi, будинкове
освiтлення)

Електрощитовi потребують
часткового поточного ремонту

|7 Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машицних примirцень) ють в пасп о l

18 Системи центрчrльного
опалення еб капlтшIьного мо

l9 Системи гарячого
водопостачання еб капlтЕUIьного емо

20 Системи холодного
водопостачання i кана;riзацii потребуе капiтального ремонту

21 рибудинкова територiя
благоустрiй, асфальтове задовlльно стан1

22 ячl маиданчики
обладнання дитячих
айданчикiв)

В задовiльному станi,потребуе
дооблаштуванЕя сучасними
елементatми

ВисновкИ KoMicii: технiчний стан житлового булинку на вул.Вишгородськiй
З2l2, дитячих майданчикiв - задовiльний. Житловий будинок придатний до
експлуатацii в осiнньо-зiмовий

(оцiнка технi.*lого стану, ви

Голова KoMiciT: головний i

Члени KoMicii: iнженер l-i

маистер техдlльницl
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