
Акт
загального огляду жилого бупинку:

розташовдIIого за адресою: вул. Попова, 8

Родаченко Л.В.

кп <керуюча компанiя з обслуговування житлового

фонду Оболонського району м. Киева>,

д iлыllrця-50б
(назва викоttавця 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.

з25 09.2020р. по 28.09.2020р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вул. Попова.8 i встановила таке:

)

1. Житловий будинок, загшIьна площа якого становить 24lЗ,6 кв, м,

кiлькiсть квартир - Зб штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються 1 дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територiТ:

Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 8 по вул, Попова.'

комiсiя napa"iprnu стан несучих та огороджув€lJIьних конструкцiй, зовнiшнi

та внутрiшнi сЪiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи цо, гвп,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнанЕя, дитячi, спортивнi майданчики та

прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

римlисновок про технlчнии стан
лемента динкконс бкцlllп

менчвання елемента
конст динккцi б

задовlльном
Фундаменти1

стан1задовlльно
асади

cTaHlзадовlльно
Стiни

cTaHlзадовlльном
lдлога

Потребус поточного часткового
мо

6 окрlвля

одостоки

cTaHl

7

J

4 ерметизован1 стики

5

7



8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi Потребують поточного ремонту

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

l0 Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Потребують часткового поточного
ремонту (клапани заваренi)

ll Смiттезбiрнi камери
(волопровiд)

Потребують часткового поточного
ремонту

12 BiKHa
Потребують замiни 1l пiл.)

lз [Bepi
Потребуе поточного ремонту

|4 Вхiднi групи
Потребуе поточного ремонту

l5 Козирки вхiдних груп
Потребуе поточного ремонту

16 Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове

Електрощитовi потребують
часткового поточного ремонту

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

l8 системи центр&пьного
опаJIення В задовiльному cTaHi

19 Системи гарячого
водопостачання В задовiльному cTaHi

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii Потребують поточного ремонту

21 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове

В задовiльному cTaHi (в 2020р.
виконано ямковий ремонт)

22 !итячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикi в)

Потребуе встановлення нових
iгрових елементiв

Висlrовки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул. Попова,8,
дитячий майданчик задовiльний. Житловий будинок придатний до
експлуатацiiв осiнньо-зимовий перiод 2020-2021 року.
(оuiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого

булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер дiльницi-50б ахно С.М.

Члени KoMicii: iнженер l-T категорii Сопрунець В.М

маистер тех. дlльницl

.Щата огляду (( _ )) 2020р.

Родаченко Л,В.


