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Левченко H.I.

КП <Керуюча компанiя з обслryговування житлового

фонду Оболонського району м. Кисва>,
дiльниця-50б

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженера l-i категорii Сопрунець В.М., майстра тех. дiльницi Левченко H.I.

з 17.09,2020р. по 17.09.2020р.
(дата початку огляду) (дата завершення огля.ry)

провела огляд жилого будинку за адресою: вул. Попова.4\2 i встановила
таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 2052,1 кв. м,
кiлькiсть квартир - 5б штук.
На прибулинковiй територii розмiщу+оться 1 дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого будинку та його прибудинковоI територii:
Пiд час проведення огляду жилого будинку Jrl! 4\2 по вул. Попова,

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджув€uIьних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майдан!Iики та
прилеглу територiю.
При цьому виrIвлено:
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4 Герметизованi стики
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6 Покрiвля
Потребуе поточного ремонту
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Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Попова,4Е
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Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул, Попова,4\2,

дитячих майданчик - задовiльний. Житловий

експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод 2020

(очiнка технi,шо.о .'uProxx"*1TН:fr",l"#

Голова KoMicii: головний iнженер

дiльницi -506
Члени KoMicii: iнженер l-i категорii
Майстер тех.дiльницi

будинок придатний до
- 2021 року.

BHicTb до експлуатацii жилого
перiол)

стан1задовlльно
одовt клlтки, сходов1

арш1

емобо

алкони, лоджl1, ганки
огороджеЕня балконiв i
оджiй)

10 мlт,гепроводи (клапани,
товбури, шибери)

11 мiттезбiрнi камери
водопровiд)

cTaHlзадовlльно
|2 1кна

стан1задовlльно
lз Bepl

cTaHlзадовlльном
хlднl групи1,4

емопоточногоо б

озирки вхlдних груп15

ектрощитовi потребують
асткового поточного мо

16 лектрообладнання (щитова,
ережi, будинкове

ти (машиннt
имlщенЕя, дверl
ф|7

задовlльно
истеми центрального
паJIення

18

19 истеми гарячого
водопостачання

стан1задовlльно
истеми холодного
допостачання i каналiзацii

0

стан1задовlльЕо

21 яав итоонк6и ртердиур
ветоzLпьсаиlгол6 а фу тр

окритгя)
тячi майданчики

обладнання дитячих
икlв

2

2020 р.

Сахно С.М.
Сопрунець В.М.
Левченко H.I.

стан1

Дата огляду ((_ D


