лкт

Д,]0

загального огляду жи.цого будиlrку,
розташоваtlого за адресою: вул. Попова, 10-А
Рода.tенко Л.В

КП <Керуrоча компанiя

з обслуговування )tiитлового

фонлу Оболонського району м. Ки€ва),
од -50б

(ttазва вrrконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписапися, комiсiя у склалi: головного iнженера Сахно С.М.,
iHжetrepa 1-i категорii Сопрунець В.М., майстра техдiльницi Родаченко Л.В.
з 22.04.2Q2lр.

(лата тtочатку

по 2З.04.202l р.

огляду)

(лата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Попова.

,гаке:

l0-A

i встановила

l.

Жиr,ловий булl.tнок' загалыlа площа якого стаI{овить 2297 кв. лt, кiлькiсr ь
KBapTIrp - 54 штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються 0 дитячий майданчик
(перелiк елеплентiв благоустроlо)

2. Технiчllий cTall il(илого булинку та його прибудинковоi

територiТ:
[Iiд час проведення огляду жилого булинку Nq 10-А по вул. Попова,
комiсiя перевiрила стан Itесучих та огороджуваJtьних конструкцiй, зовнiшнi
та BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО' t'ВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiIо.
ГIри цьому виявлеl{о:

зlп

Наi'lмеrlування елемента
(конструкцiТ) будинку

l

Фундаменти

N9

2

)

Фасади

Стiни

1

Герметизоватti стики

)

Пiдлога

6
1

Покрiвля
BollocTo ки

Висttовок про технiчttий cTarr
елемента (конс трукцi D jlLццппу

В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi
Потребус часткоI]ого peN,IoFll,y
Потребують поточного часткового
ремонту

При
тка

8

9

l0

ll

Сходовi клiтки, сходовi

аршl
Балкони, лоджii, ганкГ
(огородження балконiв i

Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)
Смiттсзбiрнi камерЙ
водопровiд)

l2

lKHa

lз

Bepl

l4
l5

lб
|7
18

l9
20

2l
22

Потребус поточrtого ремонту
задовlльном

cTaHl

задовlльном

cTaHl

задовlльном

cTaHl

о

Вхiлlri грl,пи
озирки вхlдI{их груп

еб ють замiни

В задовiлыIом

стан l

В задовiльном

cTaHl

задовtльном

cTaHl

1пiд.

лектрообладнання (щитова,
ережi., будинкове
задовlльном cTaHl
Лiфти (машиннi
припriщенllя, дверi
Працюtоть в паспортчому режимi
Системи центраJIьного
опалення
от еб е поточt{ого емон
Систепли гарячого
водоtlостачання
еб с поточного емонт
Систепли холодного
воllопос,гачан ня i канал iзацiТ от еб
с поточttого peMoll
Прlлбулиrrкова територiя
(благоустрiIi, асфапьтове
задовlльном cTaHl
маtiданчики
Щитячi
(обладrrання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMiciT: технiчний стан житлового будинку по вул. Попова,10-А,

задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй
rlерiод 2021 року.
(ouitrKa технiчНого стану, BIIcltoBoK про готовнiсть до експлуатацii ;килого
булиlIк1 1 наст1 пrrrrй перiол)

Голова KoMicii: головний

iнженер ОД-506

)

Сахно С.М.

Члени KoMicii: iнженер l -i категорii

Сопрунечь В.М

пrайстер техдiльницi

Родаченко Л,В.

!атаогляду n

23, аЦ

2о2|р.

