
Акт
загальноrо оrляду х(илого будинку,

розтаlлованого за адресою: КирилaвGвка,152.

Войцепryк О.М l

КП <Керlточа компанiя f обсrryговуванЕя житлового
фонду Оболонського райоIry м. Киева>,
од-506
(назва виконавця послуг)
Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженера 1-Т категорii Сопрунець В.М., майстра тех.дiльIrицi Войцеп{rк О.М

з 14.04.2022р. по 15.04.2022р.
(дата початку огляду) (дата завершення оглядz)

провела огляд жиJIого будинку за адресою: вул. Кирилiвська. 152 i
встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 1104З,4 кв. м,
кiлькiсть квартир - 192.
На прибудиЕковiй територii розмiпцrються 1 дитячий та 1 спортивний
маиданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жплого булпнку та його прпбудпнковоi терпторii:
Пiд час проведення огляду жилого будинку Jф 152 по вул. Кирилiвська

комiсiя перевiрила стан нес}чих та огородхq/вЕrльних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiепю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, канаlliзацiТ, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивIri майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявJIено:

JФ
з/п

Найменування елемента
конс 1) будинку

исновок про технiчний стан
бемента кон

Примi
тка

1 аменти
задовlльно cTaHl

2

з

4 ерметизован1 стики
В задовiльно стан1

(

5 ога

6 oкplBJUI

В задовiльному cTaHi

Фасади
Потребуе поточного ремонту

Стiни
В задовiльному cTaHi

В задgвiльному cTaHi



7 Водостоки
В задовiльно му стан1

8 Сходовi клiтки, сходовi
аршl

отребують поточного ремонту в
ll lд

9 ЕUIкони, лоджll, ганки
огородження ба-тrконiв i задовtльном cTaHl

10 мiттепроводи (клапани,
вбури, шибери) Клапани заваренi

11 Смiттезбiрнi кzlI\4ери
(водопровiд) в задовiльно му стан1

|2 BiKHa
В задовiльно му стаЕ1

1з pl В задовiльному cTaHi (потребують
замiни дверi входу до пiдвального

имiщення мiж 2-3 пiд.
|4 хlднl групи задовiльному cTaHi (плитка на

п б е поточt{ого о
l5 озирки вхlдних груп В задовiльно му cTaнl
16 Електрообладнання (щитова,

мережi, будинкове В задовiльно cTaHl
|7 фти (машиннi

имlщення, дверl задовtльно стан1
18 истеми центрlIльного

пЕUIення задовlльно cTaHl
истеми гарячого
допостачаЕtIя задовlльно стан1

20 истеми холодного
водопостачання i кана-тriзацii задовlльно cTaHl

21 рибудинкова територЙ
благоустрiй, асфальтове

задовiльному cTaHi (ямковий
монт в 2020

22 ий, спортивний
йданчики (обладнання
ячих майданчикiв)

.Щитячий майданчик задовiльному
cTaHi, спортивний потребуе
капiтального Dемонту

Впсвовкп KoMic[i:
технiчний стаЕ житлового будинку на вул. Кирилiвськiй, 152, дитячого та
спортивного майданчикiв - задовiльний. Житловий будинок придатний до
експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2022 року,

(оцiнка техяiтlого ст D/, висновок про готовнiсть до експ;ryатацii жилого
буддпку у насryпнlrй перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506

![лени KoMicii: iHxeHep l -i категорii

маЙстер техдiльницi

.Щатаогляду<_ > 2022р.
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