Акт

загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: пров. Попова,5
Калиновська H.I.

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування житлового

фонду Оболонського району м. Киева>,

дiльниця-50б

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженера l -i категорii Сопрунечь В.М., майстра тех.дiльницi Левченко H.I.
по 06.05.2022р.

з 06.05.2022 р.
початку огlIяду)

(лата завершення ог.гlялу)

(,ца,t,а

провела огляд жилого будинку за алр есою: пр ов. Попова.
таке:

1. Житловий булинок,

5

iвстанови",tа

загzLпьна площа якого становить 874б,0 кв. м,

кiлькiсть квартир - 143 штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються

1 дитячий майданчик
(перелiк елементiв б:lагоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns

5 по пров. Попова,

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзашii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
Ne

з/п

Найменування елемента
(конструкчii) будинку

Висновок про технiчний стан
еле\,lента кон
кцll о дин

Фундаменти
l

Фасади

J

Стiни

4

Герметизованi стики

5

Пiдлога

]

6

окрl вля

В задовiльнолtу cTaHi
l] задовlльному cTaHl

В задовiльному cTaHi
Потребуе поточного ремонту 3 пiд.
задовlльном

cTaHl

В задовiльному cTaHi

Примi
тка

7

Водостоки

8

Сходовi клiтки, сходовi
маршi
Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)
Смiтгспроводи (клапани,
стовбури, шибери)
Смiттезбiрнi камери

9

10

ll

(

l2

В задовiльному cTaHi

В iKHa

Потребують замiни ( 1-4 пiд.)

[Bepi

14

Вхiднi групи

lб

1-4 пiд.

волопровiл)

13

l5

В задовiльному cTaHi
отребують капiтапьного ремонту

в задовiльно Mv

Козирки вхiлних груп

cTaHl

В задовiльному cTaHi
заловl.q ьном

cTali l
лектрообладнання в задовiльному
aHl

лектрообладнання (щитова,
ережi, будинкове

17
18

Системи центрального

19

Системи гарячого

20
21

1

Е рацюють

в паспор,гному режимl
отребують часткового поточного

опалення

водопостачання
Системи холодного
водопостачання i канмiзацii
Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)
,l,ячl маиданчики

(обладнання ди,гячих
майданч икiв

е

NIoI{

Потребують часткового поточного
г емо

I отребують часткового поточного
t eNto н

в задовiльном

В

стан

I

задовiльному cTaHi, капiтальний
lroHT 202 l

)

Виснtlвки KoMicii: технiчний стан житлового булинку по пров. Попова,5,
дитячих майданчик - задовiльний. Житловий будинок придатний до
експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2022 року.

(оцiнка технiчного стану. висновок про готовнiсть до експ-пуатацii жилого
булинку у нас тупний перiсlд)

Голова KoMicii: головний iнженер
дiльницi -506
Члени KoMicii: iнженер l-i категорii
Майстер техдiльницi
.Ц,ата

огляду

((

_

))

2022

г,

р

Сахно С,М.
Сопрунеuь В.М.
Калиновська H.I

