
Акт
загаJtьпого огляду я(илого будппку,

розташованого за адресою: пров. Попова, 5

Калиновська H.I.

дlльн пця-50б
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписа.пися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера Сахно С.М,,
iнженера 1-i категорii Соловян В.М., майстра тех.дiльницi Левченко H.I.

з 06.09.2022 р. по 07.09.2022р.
(лата початку огrrяду) (дата завершення огляду)

провела огJIяд жилого будинку за адресою: пров. Попова. 5 i встановила
таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 8746,0 кв. м,
кiлькiсть квартцр - 143 шryк.
На прибулинковiй територii розмiuцrються l дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчнпй стан жилого будинку та його прпбудинковоi терпторii:
Пiд час проведеннJI огляду жилого булинку Ns 5 по пров. Попова,

комiсiя перевiрила стан нес)лих та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнi
та вrгутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявJIено;
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КП <Керуюча компанiя з обслуrовування житлового
фонду Оболонського райоrrу м. Кисва>,
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7 Водостоки
В задовiльному cTaHi

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують капiтального ремонту
11_4 пiл,)

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй) В задовiльному cTaHi

l0 Смiттепроводи (клапаЕи,
стовбури, шибери)

ll Смiтгезбiрнi камери
(волопровiд)

|2 BiKHa
Потребують замiни ( l -а пiд.)

lз .Щверi

В задовiльному cTaHi
14 Вхiднi групи

В задовiльному cTaHi
15 Козирки вхiдних груп

В задовiльному cTaHi
16 Електрообладнання (щитова,

мережi, будинкове
Електрообладнання в задовiльному
cTaHi.

1,7 Лiфти (машиннi
примiщення, дверi Працюють в паспортtlому режимi

l8 Системи цент€rльного
опаJIення

Потребують часткового поточного
ремонту

l9 Системи гарячого
водопостачанЕя

Потребують часткового поточного
ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i канатriзацii

Потребlтоть часткового поточного
ремонту

2| Прибудинкова територiя
(блаюустрiй, асфальтове
покриття) В задовiльному cTaHi

22 ,Щитячi майданчики
(обладнання дитячЕх
маЙданчикiв)

В задовiльвому cTaHi, капiтальний
ремонт 202| р.

Впсновки KoMici[: технiчний cT€lH житлового будинку по пров. Попова,5,
дитячI,D( майданчик - задовiльний. Житловий б идатнии до
е кспlryатацii в осiнньо-зимовий перiод 2022- року.

(ouiHKa технi.rного стаrту, висновок про
булинку у

Голова KoMicii: головний iнженер
дiльницi -506

до l жилого

Сахно С.М.
Соловян В,М.
Калиновська H.I.

.Щата оглядl ((_ > 2022 р.

перiол)
оБсп

Члени KoMicii: iнженер 1-Т категорiТ
Майстер техдiльницi


