
Акт
заrального огляду жилоrо будинку,

розтаlдованого за адресою: КирилiвGька,172.

Войцещук О.М

КП <Керуюча компаЕiя з обслуrовування житлового
фонду Оболонського району м. КиевФ),
од-50б
(назва виконавця послуг)
Ми, що нижче пiдписмися, комiсiя у сшIадi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженера 1-i категорii Сопрунець В.М., майстра техдiльницi Войцепryк О.М

з 06.05.2022р. по 06.05.2 022о.
(дата початку огляду) (дата завершення оглядч )

провела огляд жилого будинку за адресою: вул. Кирилiвська. l72 i
встановиJIа таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 6272,| кв. м,
кiлькiсть квартир - l24
На прибулинковiй територii розмiшцлоться

(перелiк елемевтiв благоустрою)

2. Технiчпий стап rl(плого булинку та його прибудппковоi терпторii:
Пiд час проведенI огляду жилого будинку Ns l72 по вул. Кирилiвська

комiсiя перевiрила стан нес}п{их та огороджувaulьних конструкцiй, зовнirrпii
та вну,грiшнi стiни, стики, покрiвrпо, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, елек,грообладнання, дитячi, спортивнi майданчиrса та
прилегJry територiю.
При цьому виявлено:

J\ъ

з/п
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцiТ) будинку

Примi
тка

1 Фундаменти
В задовiльно му cTmr1

2
Фасади

В задовiльно му cтaнi
J

В задовiльному cTaHi
4 ерметизованl стики

5 Пiдлога
потребуе поточною ремонту

6 Покрiвля
В задовiльно му cTaнl

Стiни

по,требуе поточного ремонту



7 Водостоки
Потребують поточного ремонту

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi Потребують капiта.rrьного ремонту

9 Балкони, лоджiТ, ганки
(огородження баlrконiв i В задовiльному cTaHi

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

кJIапани заваренi, стовбури
потребують ремонту

11 Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд) Потребуе ремонту

|2 BiKHa
потребують замiни 1 ,2,3 пiд.

1з ,Щверi
В задовiльному cTaHi

Вхiднi групи
Потребують капiтального ремонту

15 Козирки вхiдних груп
Потребують капiтального ремонту

16 Електрообладнання ( щитова,
мережi, будинкове

Електрощитовi потребують
капlтальЕого поточного ремонту

|7 Лiфтт (машиннi
примlщення, дверl Працюють в паспортному режимi

18 Системи центрального
опЕшення Потребують капiтального ремонту

|9 Системи гарячого
водопостачання Потребують капiтального ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i канапiзацii п ують капlтального ремонту

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй,, асфапьтове В задовiльному cTaHi

22 ,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих

Висновкrr Koмicii:
технiчний стан житлового будинку на вул. Кирилiвський , |72 - задовiльний.
Житловий будинок придатний до експлуатацi i в весняно-лiтнiй перiод 2022
psýL
(оцiнка технi*rого стаrlу, висЕовок про готовнiсть до експлуатацii жилого

бу,шнку у насryпний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506

tfuени KoMicii: iнженер 1-i категорiТ

майстер техдiльницi

.Щатаоглядук_ > 2022р,

(-

о С.М.

Сопрунець В.М.

Войцеuryк О.М

|4


