
Акт
загального огляду ,fiилого будинки

розтацrованоrо за адресою: Кирилiвська,170.

Войцещук О.М.

КП <Керlточа компанiя з обслуговуваншI житлового
фонду оболоЕського райоlry м. Киева>,
од-506
(назва виконавця послlт)
Ми, що нижче пiдшасапися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С,М.,
iнженера l-i категорii Сопрунець В.М., майстра техдiльницi Войцепryк О.М.

з 05.05.2022р. по 05.05.2022р.
(дата початку огляду) (дата завершення оглядl)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Кирилiвська. 170 i
встановpша таке:

1. Житловий будинок, заftшьна площа якого становить 1615,7 кв. м,
кiлькiсть квартир - 43.
На прибудинковiй територii розмirrrylоться 1 дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчнпй стап 2кплого будинку та його прпбудпнковоi терпторii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку J\! 170 по вул. Кирилiвська

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувЕIльних конструкцiЙ, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому вI4явJIено:

Ns
зlп

Найменування елемента
конс укцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Примi
тка

l Фундаменти
В задовiльному cTaHi

2
Фасади

В задовiльному cTaHi
J Стiни

В задовiльному cTaHi
4 Герметизованi стики

5 Пiдлога
потребуе поточного ремонту

6 Покрiвля
Потребус капiтального ремонту

I

I



,7 Водостоки
п ебують капiта.ltьного ремонту

8 Сходовi клiтки, сходовi ,
маршi ,,,

}

потребують капiтальноrо ремонту
9 Ба-тtкони, лоджii, гаяки

(огородження бшконiв i задовlльЕо cTaHr
10 Смiтгепроводи (клапани,,

стовбlри, шибери)
l1 Смiттезбiрнi камери

(водопровiд)

замlни
1з pl

В задовiльно cTaHl
l4 хlднl групи

задовlльно cTaHl
15 озирки вхlдних груп

В зqд(овiльному cTaHi
lб Електрообладнання (щитова,

мережi, будинкове
Електрощитовi в задовiльному

aHl
Лiфти (машиннi
примiщення, дверi

l8 истеми центра],Iьного
задовlльно cTaHl

l9 истеми гарячого
допостачання

20 истеми холодного
водопостачання i кана;riзацii Потребують поточного ремонту

21 ибудинкова територiя
благоустрiй, асфальтове

фа;rьтове поцриття потребуе

22 l маидан[Iики
задовlльно cTaHl

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку на вул.
Кирилiвськiй,170 - задовiльний, дитячий майданчик - в задовiльному cTaHi.
Житловий булинок придатний до експлу атацii в весrrяно-лiтнiй пеоiол 2022
pgýL
(оцiнка технi.пlого стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii >юtllого

булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii

майстер техдiльницi

.Щатаогляду<_ > 2О22р.

Сахно С.М.
,(

Войцепцrк О.М

12 BiKHa

17

оп€UIення

капiтального ремонту

(обладнання дитячих

Сопрунець В,М.


