
Акт
загаJIьного огляду жплого будпнку,

розташованого за адресою: вул. Попова, б

Ка,rиновська H.I.

КП <Керуюча компанiя з обсrryговування х(итлового
фонду Оболонською району м. Киева>>,

л iльппця-50б
(назва викояавця послlт)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженераl-i категорii Соловян В.М., майстра техдiльницi Калиновська H.I.

з 05.09.2022р. по 06.09.2022р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

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

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 6043,3 кв. м,
кiлькiсть квартир - l04 штук.
На прибулинковiй територiТ розмiпцrються 0 дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчнпй стан жплого булпнку та його прпбудпнково[ територii:
Пiд час проведення огляду жилого будинку Л! б по вул. Попова,

комiсiя перевiрила стан нес)лих та огороджув€lльних конструкцiй, зовнiшнi
та вну,трiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацiТ, лiфти, електрообладнанЕя, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому ви,IвJIено:

Ns
зlп

енуваннJI елемента исновок про технiчний стан
кон емента ( кон 6

Примi
тка

1 енти
задовlльно стан1

2
асади

задовlльн стан1
J тlни

задовlльн cTaEl
4 ерметизован1 стики

овlльно
5 ога

задовrльно стан1
6 окрlвля

поточногоеб
7 одостоки

поточного мо

стан1



8 Сходовi
маршi

кJIlтки, сходовl отребують капiтальною ремонту
1-3 пiд.

9 Балкони, лоджii, ганки
( огородженrrя ба-тlконiв i
лоджiй) задовlльно cTaHl

l0 мiтгепроводи (клапани,
вбури, пшбери)

ll Смiттезбiрнi каЙери
водопровiд)

12 1кна

о замlни 1-3 пiд.
lз

задовlльно cTaEl
|4 хlдн1 групи

l5 озирки вхlдних груп
задовlльно cTaHl

16 ектрообладнання (щитова,
ережi, будинкове
вiтлення)

ктрощитова потребус
капlтаJIьного мо

|7 1 фти (машиннi
имlщення, дверl ють в пасп о ежим1

l8 Системи чентральною
опалення

l9 Системи гарячого
водопостачаннJI

отребують капiтального ремонту

20 Системи холодЕого
водопостачання i каналiзацii

потребують капiта.ltьного ремонту

2l Прибулинкова територЬ
(благоустрiй. асфальтове

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
м4Щданчикiв)

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул. Попова,6,
задовiльний. Житловий будинок придатний до 

"*.пrry"rчцii'в 
ociHнbo-

зимовий перiод 2022-2023 potg.
(оцiнка технiшrого стаЕу, висIlовок про готовнi до е'к€IIпуат ого

булинку
Голова KoMicii: головний iнженер
дiльницi -506
ILпени KoMicii: iнженер l-i категорii ''.,

майстер тех.дiльницi

у наступ перiод)
\

I

,Сахно С.М.
/Соловян В,М.

'лЬ

.Щата огляду (_ > 2022 р.

Капиновська H,I.

Щверi

В задовiльному cTaHi

потребують капiтального ремонту

Потребуе капiтального ремонту


