
Акт
загаJIьного огляду жплого будинку,

розташованого за адресою: Впшгородська, З4l1

(Iлларiонова А.О.)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонду Оболонського району м. ки€ва>),
од-50б

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписЕrлися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера Сахно
С.М, iнженера l-T категорii Соловян В.М,, майстра техдiльницi l.iларiоновоТ
А.о.'

з26.09.2022р.
(дата початку огляду)

провела огляд жиJIого булинку за адресою: вул. Вишгородська. З4l1 i
встalновиJIа таке:

1. Житловий будинок, заг€uIьна площа якого становить 6064,9 кв. м,
кiлькiсть квартир - 108 штук.
На прибудинковiй територii розrriщуеться l дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчпий стан я(плого булпнку та його прпбудинковоi територ[i:
Пiд час проведеЕЕя огляду жилого будинку Ns 3411на вул, Вишгородськiй

комiсiя перевiрила стаЕ несr{их та огороджуваIIьних конструкчiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп,
ХВП, каналiзацii, лiфти, елек,грообладнанЕя, дитя!Ii, спортивнi майданчики та
прилегJry територiю.

и цьо виявлено:
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по 26.09.2022 р._
(дата завершення огля.ry)



8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi Потребуе капiтального ремонту

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження баllконiв i
лоджiй) В задовiльному cTaHi

10 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, uшбери) В задовiльному cTaHi

ll Смiттезбiрнi камери
(водопровiд) В задовiльному cTaHi
BiKHa

потребують замiни
1з .Щверi

В задовiльному cTaнi
l4 Вхiднi групи

В задовiльному cTaHi
Козирки вхiдних груп

В задовiльному cTaHi
16 Електрообладнання (щитова,

мережi, будинкове
освiтлення) Потребуе поточного ремонту

17 Лiфти (машиннi
примlщення, дверl
машинних пDимiщень) Працюють в паспортному режимi

18 Системи цеЕтрщIьЕого
опЕUIення потребlтоть капiтального ремонту

l9 Системи гарячого
водопостачаннrI потребують капiтальною ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii потребують капiта.пьного ремонту

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття) Потребуе поточного ремонту

22 ,Щ,итячi майданчики
(обладнання дитяtIю(
майданчикiв) В задовiльному cTaHi

Вясновкrr KoMicii: технiчний стан житлового булинку на вул.Вишгородськiй
З4l1, дитячого майданчика - задовiльний. Житловий будинок придатний до
експлуатацii в осiнньо-зiмовий перiод 2022-2

(оцiнка техвi.пtого стану. висновок про атацll жилого
булинку у н

Голова KoMicii: юловний iнженер ОД-50

Чrrени KoMicii: iнженер 1-i категорii

майстер техдiльницi

,Щата огrrяду < > 2022 р.

ахно С.М.

Соловян В.М.

Iлларiонова А.О.
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