
Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованоrо за адресою: вул. Попова,5

(назва виконавця послуг)

М', що нижче лiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженера l -i категорii Сопрунець В.й., майстра техдiльницi Рьдаченко Л.в.

Родаченко Л.В.

кп <керуюча компанiя з обслуговування житлового
фон л1 Оболонського район1 м. Кисва,,,

-506о

з 04,05.2022 р,

кон Kl]l l о ,ци нк eltetr,гa (Kort

ундаменти
В задовiльном стан I

В задовiльном с гаlll
Сr,iни

В заловiльно гаtl l

ерметизован1 стики
б ь ] IoTOtl Il()го е\lо

lдлога
задоtslльном у cтaнl

lto 06.05.2022 ]r(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вчл. ГIоп ова, 5 i встановила таке:

l. Житловий булинок, загальна площа якого становить 17224,4 кв. м,
кiлькiсть квартир - 294 штук.
На прибулинковiй територii' розмiщуються 2 дитячих майданчика

(перелiк e;relteHтiB благоус,t-рою )

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територiТ:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Л! 5 по 

"у.,-r. 
Попо"а,

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваr]ьних конструкuiй, 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:

Найменуваrtня слемента Висновок про технiчний стан ри
ка
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]В задовiльно]иу cTaHi 
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8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують капiталього ремонту в

11-6пiл.) з 3-10 поверх.
9 Балкони, лоджii, ганки

(огородження балконiв i В задовiльном1, cTaHi
Смiттепроволи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi (клапани
заваренi)

l0

1l Смiттезбiрнi камери
(водопровiл) В задовiльному c,I,aHi

Потребують замiни
12

В задовiльному cTaHi
lз

В iKrla

!Bepi

Вхiднi групи
В задовiльному c,l,aHi

14

В задовiльношtу cTaHi
l5 Козирки вхiлних груп

Електрообладнан ня в задовiльному
cl,aнl.

16 Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове

|7

l8 Системи центрального
о tl а.lе}tня

19 Системи гарячого
водопосl,ачання

20 системи холодного
водопостачання i каналiзацii

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове

Потребуе капiтацьного ремонту
асфальтового покрит-тя

11 ,Щитячi майданчики
(облалнання дитячих
майданчикiв)

---J

ацIоють t] лttсIIо ,гноN,l ежимl

от о ють поточного е\{он

от ебують поточного e]!IoH

о еб ють гlотоLlного e]\loH

е0 ють замlни Iг oвl еJlементио

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового булинку по вул. Попова,5,
2 дитячих майданчика-задовiльний. Житловий булинок придатний
експлуатаuiT в весняно-лiтнiй перiол 2022 року.

(ouiHKa тсхнiчного стану. висновок про гот_овнiсть до експлуатачii жилого
булинку у наступний перiод)

та
до

Голова KoMicii: головний iнженер ОЛ-506

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii

маЙстер техдiльницi

ахно С.М.

Сопрунечь В.М.

!ата оглялу ( _)) 2022р.

Родаченко Л.В.
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