
Акт
загальноrо огляду жилоrо будинку,

розтаlлованого за адресою: Кирил]вська,172.

Войцещук О.М

КП <Керу.rоча компанiя з обслуговування житлового
фонду Оболонського району м. Ки€вa>),

дiльниця-506
(назва виконавця послуг) .

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженера 1-i категорii Сопрунець В.М., майстра тех.дiльницi Войцещук О.М

з 02.09.2020 по 03.09.2020р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: в л. илlвськ 172 |

встановила таке:

м
з/п

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Примi
тка

1 Фундаменти
потребують поточного ремонту

2,
Фасади

потребують ремонту
J Стiни

В задовiльному cTaHi
4 Герметизованi стики

потребуе поточного ремонту

(

5 Пiдлога
потребус поточного ремонту

6 Покрiвля
В задовiльному cTaHi

l

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 6272,| кв.м,
кiлькiсть квартир - 124
На прибу,чинковiй територii розмirцуоться

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого будинку та його прибудипковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого будинку Ns l72 по вул. Кирилiвська

комiсiя перевiрила стан несrlих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнанЕrI, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

l



емоь поточного
одостоки

емокапlтаJIьногобп
ходовl клlтки, сходов1

ршt
8

емоьб
кони, лодж11, ганки

(огородження балконiв i

клапани заваренi, стовбури
емочастковогобо

10 мiттспроводи (клапани,
овбури, шибери)

отребуе ремонту та вiдновлення
одопостачання

мiтгезбiрнi камери
водопровiд)

11

замlни
lKHa|2

cTaHlзадовlльно
lз pl

ть капlтшIьного оеб
хlднl групи|4

мопоточного
озирки вхlдних групl5

ектрощитовi потребують
iтального поточного емо

лектрообладнання (щитова,
ережi, будинкове

16

жим1оацюють в паспо
ти (машиннi

имlщення, дверt
фl1

ь капlтzLпьного оеб
18 истеми центрального

паJIення

емокапlтаJIьЕого6
истеми гарячого
одопостачання

19

емокапlтчLпьногоб
истеми холодного
одопостачаннJI l каналlзац1l

0

стан1задовlльно
1 ито lятвани окиб д ррур

вьтоaJIасилб аго фтру
итячi майданчики

обладнання дитячих
2

ВисновкИ KoMicii: технiчниЙ стан китлового будинку по вул,Кирилiвська,

172-задовiльний.ЖитловийбУДинокпридатнийдоексплУатацiiввесняно-
лiтнiй перiод 2020 року.

(ouiHKa технiчного стаЕу, висповок про готовнiсть до експлуатацii жилого

булинку у насryпний перiод) ...,

Голова KoMiciT: головний iнженер дiльниця-506

Члени KoMicii: iнженер l-i категорii

майстер тех. дlльниц1

ахно С.М.

.Щата огляду < _ >> 2О20 р

Войцепryк О.М

I
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l
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Сопрунець В.М.


