
Акт
загалыtого огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: пров. Поповаr 5

Левчеlrко H.I.

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового

фонлу Оболонського району м. Киева>,
дlльниц я-50б

(назва виконавця послуг)

ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.м.,
iнжеrtера 1-i категорii Сопрунець В.М., майстра тех.дiльницi Левченко H.I.

з 20.04.2021 р. по 20,04.20 2lp.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: пров. Попова. 5 i встановила

таке:

1. Житловllй будинок, загчшьна площа якого становить 8746,0 кв. м,

кiлькiсть квартир - 143 штук.
на прибулинковiй територii розмiщуються l дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчнrrй стаН жилого булllнку та його прибудиlrковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого будинку Jф 5 по пров. Попова,

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуВЕIльних конструкцiй, зовнiшнi

та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi маI"tданчики та

прилеглу територiю.
При чьому виявлено:

N9

з/п
Найменування елемента
( конструкu ii) будинку

Висновок про техttiчний стан
елешлента ( конс укшii) булинку

Примi
,гка

задовlльно cTaHl
1 ундаменти

2
асади

задовlл ьном cTaHl

з Стiни
задовlльно cTaHr

4 ерметизованl стики
еб е поточного e}toI] 3 пiд.

5 Пiдлога
задовlльно cTaHl

с поточногоеб eNtolt
6 окрlвля

,7 одостоки



8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують капiтального ремонту
(1-4 пiл.)

9 Балкони, лоджii, ганки
(огороджен ня балконiв i
лолжiй) В задовiльному cTaHi

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

11 Смiтгезбiрнi камери
(волопровiд)

12 BiKHa
Потребують замiни ( 1-4 пiд.)

13 lBepi
В задовiльному cTaHi

|4 Вхiдrri групи
В задовiльному cTaHi

15 Козирки вхiдних груп
В задовiльному cTaHi

16 Влектрообладнання (щитова,
мережi, будинкове

Електрообладнання в задовiльному
cTaHi.

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

l8 Системи центрального
опалення

Потребують часткового поточного
ремонту

19 Системи гарячого
водопостачання

Потребують часткового поточного
ремонту

20 Системи холодного
водопостачаIrня i каналiзацii

Потребують часткового поточного
ремонту

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття) В задовiльному cTaHi

22 flитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Знаходиться в задовiльношrу cTaHi,
потребуе дооблаштування

Висновки Koпricii: технiчний стан житлового булинку по пров. Попова,5,
дитячих майданчик - задовiльний. Житловий будинок придатний до
експлуатачii в весняно-лiтнiй перiод 2021 року.

(оцiнка технiчного стану, BllcHoBoK про готовнlсть до експлуатацll жилого
булинку у наступний перiол)

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

Сахно С.М.
Сопрунець В.М.
Левченко H.I.

flaTa огляду n 2,О, О l/ 2О21 р.


