
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Попова, б

Левченко H.I.

КП <Керуюча компанiя з обсJryговування житлового

фонду Оболонського району м. Киево>,
дiльниця-506

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженера l-i категорii Сопрунець В.М., майстра тех. дiльницi Левченко H.I.

з 18.09.2020р. по 18.09.2020р,
(лата початку огляду) (дата завершення оглялу)

провела огJIяд жилого булинку за адресою: вул. Попова. б i встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 6043,3 кв. м,
кiлькiсть квартир - 104 шryк.
На прибудинковiй територii розмiпrуються 0 дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан я(илого булинку та його прибудинковоТтериторii:
Пiд час проведеннrI огляду жилого булинку Ns б по вул. Попова,

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

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Примi
тка

1 Фундаменти
В задовiльному cTaHi

2
Фасади

в задовlльному стан1
J Стiни

В задовiльному cTaнi
4 Герметизованi стики

5 Пiдлога
В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля
Потребуе капiтального ремонту

7 Водостоки
Потребують поточного ремонту



отребують капiтального ремонту
1-3 пiд.

8 ходовl кJIlтки, сходовl
аршi

cTaHlзадовlльно

алкони, лоджl1, ганки
огородженшI балконiв i
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ава Hl
10 мiттепроводи (клапани,

товбури, шибери)

отребус вiдновлення та ремонту
одопостачання

ll мiттезбiрнi камери
водопровiд)

1-3 пiд.замlнибо
12 lKHa

cTaHlзадовlльном
pl1з

задовlльно
|4 хlднl групи

стан1задовlльно
15 озирки вхlдних груп

ектрощитовi потребlтоть
асткового поточного емо

lб лектрообладнання (щитова,
ережi, будинкове

освiтлення)
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|,7

онкапlт€Lпьногоо б
l8 истеми центрального
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допостачаЕшI

монь капlтальногоб
истеми холодного

водопостачанЕя 1 каналlзацll
0

емоне капlтыIьногоеб

l

иттяо

lятева итоби конди ррур
от евальиlлб аго асфстру

тячi майданчики
обладнання дитячих

икlв
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Голова KoMicii: головний iнженер

дiльницi -506
Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii
Майстер тех.дiльницi

жилого

ахно С.М.
Сопрунець В.М.
Левченко H.I.
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i
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Висновкп KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул. Попова,6,

задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii в

осiнньо-зимовий перiод 2020-2021 року.

9

стан1

2020 р.


