
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташоваItого за адресою: вул. Попова, 8-А

Родаченко Л.В.

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового

фонлу Оболонського району м. Киево,
lльtlи я-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 Родаченко Л,В,

з 28.09. 2020р. по 29 .09.2020р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: л. Попова 8-А i встановилав

таке:

1. Житловий будинок, загzшьна площа якого становить 2338,8 кв. м,

кiлькiсть квартир - 54 штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються 0 дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку м 8-А по вул. Попова,

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувalльних конструкчiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи цо, гвп,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та

прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuiT) були н к
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l Фундаменти
В задовiльному cTaHi

2
Фасади

задовlльно стан l

з Стiни
задовlльном cTaHl

4 Герметизованi стики

5 Пiдлога
В задовiльно стан l

6 oKpl вля
задовlльно cTaHl

7 Водостоки



8 ходовl клlткиl' сходовl
ршi задовlльно cTaHl

9 кони, лоджll, ганки
огородження балконiв i задовlльном стан1

l0 мiттепроводи (клапани,
товбури, шибери)

отребують часткового поточного
емон клапани зава eHl

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

отребують часткового поточного
Nlo

I2 lKHa

13 Bepl
задовlл ьном cTaHl

14 хlднl групи
задовlльном cTaHt

15 Козирки вхiдних груп
задовlльно cTaHl

Електрощитова потребус
часткового поточного ремонту

16 ектрообладнання (щитова,
ережi, будинкове

\7 фти (машиннi
примlщення, дверl п юють в паспо тном ежимl

18
задовlльном cTaHl

19 истеми гарячого
водопостачання

отребують часткового поточного
емон

20 Системи холодного
допостачання i канмiзацii

отребують часткового поточного

2| рибудинкова територiя
благоустрiй, асфальтове

В задовiльному cTaHi (в 2020р.
виконано ямковии монт

22 Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданч икiв)

Висновки KoMiciT: технiчниЙ стан житлового будинку по

задовiльний. Житловий будинок придатний до експлу

зимовий перiод 2020-2021 року.
(оцiнка технi.rного стану, висновок п

булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер дiльницi-506

Члени KoMicii: iнженер l -i категорii

майстер тех. дiльницt

ро готовнlсть до експлуатацll

вул. Попова, 8-А,
атацii в ociHHbo-

жилого

сахно С.М.

Сопрунець В.М.

\_./

.Щата огляду (_ > 2020р.

Родаченко Л.В.
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В задовiл ьному cTaHi
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ремонту


