
Войцещук О.М.

КП <Керуюча компанй з обсJryговуваннrI житлового

фонлу Оболонського району м. Киева>>,
од-50б
(назва виконавця послуг)
Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженера 1-Т категорii Соловян В.М., майстра техдiльницi Войцецryк О.М.

з26.09.2022р, по 26.09.2022р.
(дата початку огляду) (дата завершенlrя огляry)

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

1. Житловий будинок, загaшьна площа якого стaшовить l615,7 кв. м,
кiлькiсть квартир - 4З.
На прибулинковiй територii розмiпцrються 1 дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жплого булинку та його прибудппковоi терпторii:
Пiд час проведенЕя огляду жилого булинку Ns 170 по вул. Кирилiвська

комiсiя перевiрила стан нес)лlих та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнаЕЕя, дитя!Ii, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Ns
з/п

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuii) будин ку

Примi
тка

1 Фундаменти
В задовiльному cTaнi

2
Фасади

В задовiльномlz cTaHi
1 Стiни

В задовlльЕому cTrrн1
4 ерметизованl стики 1

5 ога

потребуе поточною ремонту
6 Покрiвля

7 Водостоки
Потребlтоть капiта_тrьного ремонту

Акт
заrального огляду rl{илоrо будинку,

розтаlлованоrо за адресою: Кирилiвська,170.

I

Потребуе капiта-тrьного ремонту



8 одовl кJIlтки, сходовl
аршt Потребують капiтального ремоцту

9 ЕUIкони, лоджll, ганки
огородження балконiв i В задовiльному cTaHi

10 Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

l1 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

|2
Потребують замiни

13 IBepi
В задовiльному cTaHi

\4 хlдн1 групи
В задовiльному cTaHi

15 озирки вхlдних груп
В задовiльному cTaHi

16 ектрообладнання (щитова,
ережi, будинкове

Елек,трочцлтовi в задовiльному
cTaHi

1,7 Лiфтт (машиннi
примlщеIrнJI, дверl

l8 Системи центаJIьного
оп€шеЕня В задовiльному cTaHi

19 Системи гарячого
водопостачаннJI

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацiТ Потребують поточного ремонту

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове

Асфальтове покритгя потребуе
капiтапьного ремоЕту

22 ,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих В задовiльному cTaHi

Висновкп KoMicii: технiчний стан житлового будинку на вул.
Кирилiвськiй, 170 - задовiльний, дитячий майданчик - в задовiльному cTaHi.

(очiнка технiтrого cтzlяy, висновок про готовнiсть до експлуатачii ого
булинку у насryпний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506

Члени KoMicii: iнженер 1-i катеrорii

майстер техдiльницi

.Щатаоглядl(_ > 2О22р.

ьо-зiмовий 2022-2023

ахно С.М.

Войчеryк О.М

BiKHa

Дlл

Соловян В.М.


