
Акт
загалыtого огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Попова, 12

Родаченко Л.В.

КП кКеруюча копlпаttiя з обслуговування житлового

фонду Оболонського району м. Киева),
дiльниця-50б
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче лiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженера 1-Т категорii Сопрунець В.М., майстра тех. дiльницi Родаченко Л.В.

з 18,09.2020р. по 22.09.2020р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вул. Попова. l2 i встановила
таке:

l. Житловий будинок, загiшьна площа якого становить 6157,2 кв. м,
кiлькiсть квартир - 96 шryк.
На прибудинковiй територii розмiщуrоться 1 дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоТ територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку JФ l2 по вул. Попова,

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкчiй, зовнiшнi
та BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзаuii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

N9

зlп
Найменування елемента
(конструкчii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Примi
тка

1 Фундаменти
В задовiльному cTaHi

,| Фасади
В задовlльному cTaHl

3 Стiни
В задовiльному cTaHi

4 Герметизованi стики

5 Пiдлога
В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля
В задовiльному cTaHi

7 Водостоки Потребують поточного часткового
ремонту



8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi В задовiльному cTaHi

9 аJtкони, лоджlt, ганки
огородження балконiв i задовlл ьно cTaHl

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

отребують часткового поточного
Nlo клапани зава Hl

11 мiттсзбiрнi каN{ери
водопровiд) задовlльном cTaHl

\2 Bi кна
задовlльно cTaHl

lз Щверi
задовlльно cTaHl

Потребують часткового поT,очного

ремонту
14 хlднl групи

15 озирки вхlдних груп
задовlльном cTaHl

16 Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове

ектрощитовi потребують
асткового поточного емон

Прачю ють в паспортн ому режимl
|7 iфти (машиннi

примlщення, дверl
l8 истеми центраJIьного

опаJIення от € капlтzlпьного eN{oH

19 Системи гарячого
допостачання По еб € капlтаJlьного N{o

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii еб е капiтального eNto

Потребуе капiтального ремонту
асфальтового покр иття

2| рибудинкова територiя
благоустрiй, асфальтове

22 тячt майданчики
(обладнання дитячих

а анчикlв ебо ть замlни елементlв

ВисновкИ KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул. Попова,12,

дитячий майданчик - задовiльний. Житловий будинок придатний до

експлуатацiТ в осiнньо-зимовий перiод 2020-202l року.
атацii жилого(оцiнка технiчного стану, вис}lовок про готовнiсть до експлу

булинку у наступний перiол)

Голова кошлiсii: головttи й irrженер дiльницi-506

Члени KoMicii: iнженер l-i категорiТ

майстер тех. дiльницi

Сахно С.М.

Щата огляду <( _ )) 2020р.

Родаченко Л.В.

Сопрунечь В.М.w


