
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Попова,9

Родаченко Л.В.

кп <керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонду оболонського району м. Кисва>,
дlль llиц я-50б
назва виконавця послуг)

з 29.09.202 0р.
(лата початку оiляду)

ми, що нижче пiдписапися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.м,,
iнженера 1-i категорii Сопрунець В.М., майстра тех. дiльницi Ёодаченко JI.В.

по 30.09.2020р.
(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вул. Попова. 9 i встановила таке:

l. Житловий будинок, загzlльна площа якого становить 1813,8 кв. м,
кiлькiсть квартир -24 uпук.
На прибудинковiй територii розмiщуються 1 дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчпий стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого будинку J,qЪ 9 по 

"yn. 
Попоrч,

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, .rй.r, цо, гвп,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi nnчйдuп"r*" .u
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

о

п
менування елемента

конст динбкцl l

исновок про технiчний стан
емента кон динбкцl l ка

римl

даменти
задовlльно cTaHl

асади

задовlльном cTaHl
Стiни

задовlльном cTaHl
ерметизованl стики

5 ога

задовlльном cTaHl
6 окрlвля В задовiльному cTaHi (викон. кап.

емонт 2020
одостоки В задовiльному cTaHi (замiнено

020

l

1

7



8 ходовl кJIlтки, сходовl
аршl б замlни

9 aUIкони, лоджtl, ганки
(огородження балконiв i задовlльно cTaHl

мiттспроводи (клапани,
овбури, шибери)

11 мiттезбiрнi камери
(водопровiд)

12 В iKHa

от еб ь замlни 1,2,Зпiд.
lз Щверi

|4 Вхiднi групи
задовlльном cTaHl

15 озирки вхlдних груп

lб Електрообладнання (щиr,ова,
мережi, будинкове

ектрообладнання в задовiльному
l

|7 Лiфти (машиннi
примiщення, дверi

l8 Системи центраJIьного
опаIення задовlлыlом cTaHl

l9 Системи гарячого
водопостачання задовlльном стан l

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

отребують поточного часткового
емо

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове

задовiльному cTaHi (викон.
мковии монт 2020

22 !итячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв) еб ть замlни l в1 елементи

Висновки KoMiciT: технiчний стан житлового будинку по вул. Попова,9,
дитячий майданчик - задовiльний. Житловий будинок придатний до
експлуатацiТ в осiнньо-зимовий перiод 2020-202l року.

(оцiнка технiчного стану, BIlcHoBoK про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер дiльницi-506 о С.М.

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii Сопрунець В,М.

маистер тех. дlльницl

!ата огляду (( _ )) 2020р.

Родаченко Л.В.
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Потребуе поточного ремонту

в

Потребують поточного ремонту


