
(Irшарiопова А.О.)

КП <Керуюча компанiя з обсJryговуваЕЕя житлового
фонду Оболонського райоЕу м. Киева>r,
од_50б

(назва виконавця послуг)

Ми, що нюкче пiдписалися, комiсiя у складi: головЕою irокевера Сахно С.М,
iнженера 1-i категорiТ Соловян В.М., майстра теддiльницi IrшrapioHoBoi А.О.

з2'1.09.2022р. по 2'1.09.2022p.
(дата початку огляду)

провела огJIяд жиJI
встановила таке:

(лата завершення огляду)

ого будинку за адресою: вул.Вишгородська. З8 i

1. Житловий будинок, зага"льна плбшiа якого становить 7805,5 кв. м,
кiлькiсть квартир - 128 штуlс.
На прибудинковiй територiТ розмiпlуеться 1дитячий майданчик

(перлiк елементiв благоустрою)

2. Технiчппй стан жилого будппку та його прпбудпнковоi територii:
Пiд час проведеншI огляду жилого будинку Ns 38 на вул. Вишгородськiй

комiсiя перевiрила стан нес)лих та огородкуваJIьних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп,
хвп, канаlriзацiт, лiфти, електрообладнанюI, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.

и цьо виявлено:
Ns
зlл

eHyBaHHrI елемента
ко

Примi
тка

1 енти
задовrльно стан1

z ади
овlльн стан1з

J Стiни
задовlльно стан1

4 ерметизованl стики
задовlльно стан1

5 ога

В задовiльному cTaHi
6 Покрiвля

задовlльно cTaHl
7 одостоки

8 ходов1 клlтки, сходов1
потребують капiтального ремонту

Акт
загальпого огляду я(плого булинку,

розташовапого за адресою: Впшгородськаj8

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

в

Потребують поточного ремонту

Iин

Iil,



9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження ба.пконiв i
лоджiй) В задовiльному cTaHi

10 Смiтгепроводи (клапани,
стовб5rри, шибери)

кJIапани заваренi, стовбури
потребують часткового peмolrтy

ll Смiттезбiрнi камери
(водопровiд) Потребуе поточного ремонту

|2 BiKHa
потребують замiни

lз Щверi
В задовiльному cTaHi

|4 Вхiднi групи Потребуrоть капiтЕulьною ремонту
1,2 пiд.

l5 Козирки вхiдних груп Потребlтоть капiтального ремонту
lб Елек,грообладнання (щитова,

мережi, будинкове
освiтленrrя) Потребус поточного ремонту

|7 Лiфти (машиннi прlдuiщення,
дверi машинних прlлrtiщень) Працюють в паспортному режимi

18 Системи центрЕrльпого
опЕLтIення потребlтоть капiтального ремонту

19 Системи гарячого
водопостачаннrI по,требують капiтального ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i кана.тriзацiТ потребують капiтального ремонту

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа-тrьтове
покриття)

Потребус вiднов.пення благоустрою
пiслярозриття КП
<КиiЪтеплоенерго>

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв) В задовiльному cTaHi

придатний до експлуатацi i в осiнньо-зiмовий п 2022-202З polq.
плуатац1l жrtлого

будинку у на од)

Голова KoMicii: головний iнженер О.Щ-

Члени KoMicii: iнженер l-T категорii
майстер техдiльницi

6 Сахно С.М.

Соловян В.М.
Iлларiонова А,О.

.Щата огляду ((_ ))

Висновки Koмicii: технiчний cTEtH житлового будинку на вул.
вишюродськiй, З8, дитячого майданчика - задовiльний. Житловlй будинок

(оцiпка технi.лrого стац/, висновок про

ь
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