
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Поповаr 9

Родаченко Л.В.

КП <Керуюча компанiя з обсrryговування житлового
фонду Оболонського району м. Киеваr>,
од_50б

(назва виконавця посrryт)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головною iнженера Сахно С.М.,
iнженера l-i категорiТ Соловян В.М., майстра техдiльницi Родаченко Л.В.

з 2l .09.2022р. по 21.О9.2022р.
(дата початку огляду) (дата завершення оглялу)

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

1. Житловий будинок, заг€uIьна площа якого становить 181З,8 кв. м,
кiлькiсть квартир - 24 шryк.
На прибудинковiй територii розмirrlуrоться 1 дитячий майдЕrнчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан я(плого булинку та його прпбудпнковоi територii:
Пiд час проведеншI огляду жилого булинку Jф 9 повул. Попова,

комiсiя перевiрила стан нес)них та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, поцрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП' канаrriзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивЕi майданчики та
прилегJry територiю.
При цьому виявлено:

Ns
з/п

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчii) будинку

Примi
тка

1 Фундаменти
Потребус поточного ремонту

7
Фасади

В задовlльному cTaнr
з Стiни

В задовiльному cTaHi
4 Герметизованi стики

5 Пiдлога
В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля
В задовiльному cTaHi

7 Водостоки
В задовiльному cTaHi



ходов1 кJIlтки, сходовi
аршi
€UIкони, лоджiТ, ганки
огородженIuI ба_тrконiв i задовlльно стан1

l0 мiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

l1 мiттезбiрнi камери
водопровiд)

12 1кна

ь замlни l,2,3пiд.
1з epl

замlни 1 там l
l4 хlдrl групи

озирки вхlдних груп
В задовiл cTaHt

lб ектрообладнання (щитова,
ережi, будинкове

ектрообладнання в задовiльному
l

|,7 фти (машиннi
имrщенюI, дверl

l8 истеми центрального
паJIення задовrльно стан1

19 истеми гарячого
допостачання задовlльн cTaHl

20 истеми холодного
водопостачання i кана.пiзацii

2l ибудинкова територЙ
блаюустрiй, асфаlrьтове задовrльно cTaHl

22 ячl м€мданчики
обладнання дитяtIих

о ть замlни l Bl елементи

ВисновкИ KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул. Попова,9,,
дитячий майданчик - задовiльtlий. Житловий будинок придатний до
експлуатац11 в осlнньо-зимовий пер iод202

BHrcTb до експлуатац1l жилого
булинку у н перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер О!-5 ]Сахно С.М.

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii Соловян В.М.

майстер техдiльницi

,Щата огляду ( _ ) 2022р

Родаченко Л,В.

8

Потребують поточЕого ремоцту
9

В задовiльному cTaHi
15

Потребують поточного ремонту

(оцiнка технi.пrого стану. висновок про

п,r'гову ючА


