
Акт
загальноrо огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул. Попова, б

Кминовська H.I.

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонду Оболонського району м. Киева>.,

дiльни ця-50б
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженераl -i категорii Сопрунець В.М.,майстра техдi,пьницi Калиновська H.l.

з 05.05.2022р. по 05.05.2022р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: I. Попова 6 i встановила таке:в

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 604З,З кв. м,
кiлькiсть квартир - l04 штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються 0 дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час провелення огляду жилого булинку Ns б по вул. Попова,

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджув€uIьних конструкчiй, зовнiшнi
та внутрiшнi с,l,iни, стики, покрiвлю., пiдлогу, BiKHa, лверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

исновок про технiчний стан риNIl
емента конс Klll динку ка

задовlл ьном стан l

задовlльно стан l

задовlл ьно cTaHl

задовl,цьноN,I cTaIl!

п еб € поточного с\lон

Nlr

з/п
Найменування елемента
(конструкчii) будинку

l*r"даментиl

2
Фасади

В задоL]l,,l ыlоN,lу cl,aIIl
3 Стiни

4 Гер_rtетизованi стики

5 Пiдлога

6 Покрiвля

1 Водостоки
Потребують поточного ремонту

ts



8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують капiтального ремонту
( 1-3 пiд.)

9 Балкони, лоджii, ганки
(огоролження балконiв i

лоджiй) В задовiльному cTaHi
l0 Смiттспроводи ( клапани',

стовбури, шибери)
ll Смiттсзбiрнi камери

(водопровiл)

|2 BiKHa
Потребують замiни ( 1-3 пiд.)

lз flBepi
В задовiльнопtу стан i

l4 Вхiлнi групи
В задовiльному cTaHi

l5 Козирки вхiлних груп

lб Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове
освiтлення)

Електрощитова потребус
капlтального поточного ремонту

l7 Лiфти (машиннi
примlщення, дверl Працюють в паспортному режимi

l8 Системи центрального
опал ення потребують поточного ремонту

19 Системи гарячого
водопостачання потребують поточного ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii потребують поточного ремонту

2l Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове

1) !,итячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв )

задовlл ьном стан l

Пот ео с капlтального е \loH

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку по вул. Попова,6,
задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй
перiол 2022 року.
(ouiHKa технiчного стану. висновок про готовнiсть до експлуата ll жи,lого

булинк1 r насг1 пний перiо:)
Голова KoMicii: головний iнженер
дiльницi -50б
Члени KoMicii: iнженер l-i категорii
Майстер тех.дiльницi

?
Сахно С.М.
Сопрунечь В,М.
Калиновська H.I.

{ата огляду (( _ )) 2022 р


