
Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул. Попова,9

Родаченко Л.В.

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового

фонду оболонського району м. Кисва>,
о -506

(назва виконавця 11ос",I),г)

Ми, що нижче пiдписапися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженера 1-i категорii Сопрунеuь В.М., майстра техдiльницi Родаченко Л.В.

04.05.2022р.з
(дата початку огляду)

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

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить l8lЗ,8 кв. м,

кiлькiсть квартир - 24 штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються 1 дитячий майданчик

(перелiк елементiв б.rагоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 9 по вул, Попова,

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджува.пьних конструкцiй, 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:

Пот ео с поТоч Hol() е ]\1о II

l] задовlльном стан l

]

Висновок про технiчний стан
елемента 1конструкшiI) бу:инку

Примi
,tка.]\ !

з/п
Найменування елемента
(KoHcTpyKrrii) будинку

1 Фундаменти

асади

J Стiни
В задовiльному cTaHi

_+ Герметизованi стики

|В .uoouinunoMy cTaHi

Пiдлога

6 Покрiвля
В задовiльному cTar ti

Водосто ки

задовl.цьном cTilIIl

по 06.05,2022р.
(дата завершення огляду)

1



8 ходовl клlтки, сходовl
аршi от б ть ло-гочного емо

9 €шкони, лоджll. ганки
(огородження ба-цконiв i задовlл ьном стан l

l0 Смiттспроводл.l ( клапани,
товбури, шибери)

ll Смiттезбiрнi камери
( водопровiд)

|2 BiKHa

о б ють замlни 1

.) 3пiд
1з l]Bepi

II еб ють замiни две i тамб l

l4 Вхiднi групи
задовlльно м стан l

l5

lб

|1

l8 системи центрального
опацення В задовiльному cтaнi

l9 Системи гарячого
водопостачання задовl.]ьно\1 стан l

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii lп ебуюr,ь llol очItоI,о ремонту

2l Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове В задовiльному cTaHi

22 !итячi майданчики
(обладнання лиl,ячих
маЙданч ик iB )

озирки вхlдних груп
В задовiльно Ill

ектрообладнан ня ( щитова, ектрооб:tаднан ня в заловiльному
мережl, оудинкове ганl.

ео ють замlни lгровl елементио

Висновки
дитяч ий

комrсll:,Iехнlчнии стан жи
майданчик - задовiльний.

тлового будинку по
Житловий будинок

вул. Попова,9,
придатний до

експлуатацii в весняно-лiтнiй перiол 2022 року,
(оцiнка технiчного стану! висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого

булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii

майстер техдiльницi

[ата огляду ( _ )) 2022р.

Caxrlo С.М.

Родаченко Л,В,

T------l

Сопрунечь В.М,


