/rla

^ктжилого будипку,
огляду
розташоваllого за адресою: вул. Попова,
загальноfо

l2

Родаченко Л.В.

кп

<керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонлу оболонського район1, м. Кисва>>,
() -50б

(lIазва вItконавця послуг)

Mu, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,
iHжetrepa l-T категорii Сопрунець В.М., майстра техдiльницi РЬдаченко Л.В.
з 28.04.202l р

по 29.04.202l р.

(лата тIочатку огляду)

(дата завершення оt,.чяд1,)

провела огляд жилого булинку за адре сою: вул. Попова 12 i встановила

,гаке:

l.

Житловий булинок, загальна площа якого становить 6157,2 кв. м,
кiлькiсть квартир - 96 ш,гук.
На пllибулинковiй r,ери.горii розмiщуються l дитячий майданчик
(ttepe,,ri к елемен,гiв

б,rагоустроrо)

2. Технiчltий cTall

я{илого булинку та його прrtбудинковоТ територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Л! 12 по вул. Попова,
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкчiй, зовнiшlli
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи
цо, г,l]п,
ХВП, каналiзацiТ, лitЬти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчикlt та
прилеглу територilо.
При цьому виявлено:
.}ф

зlп
l

")

3

1

аllменування елемента
конст KlllI б диtlк

Висновок про технiчrtий стан
елемента (конструкцiТ) бу,tинкl,

Фундаменти
Фасаllи

Стiни
Герметизоваtt i ст,ики

5

lдJIога

6

окрlвJIя

1

BollocTo ки

В задовi,rыtоr.t

cTaHl

в задовiльном

cTaHI

В задовiльном

cTaHl

В задовiльном

cTaHl

В задовiльном у cTaнl
задовlльно

cTaHl

l

Iримi
ка

8

ходовl клlтки, сходовl
аршi

9

алкони, лоджii, гаtrки
огородження балконiв i
мiттспроводи (клапани,
товбури, шибери)
Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

l0

ll
l2

lKHa

lз

!,Bepi

1.1

хlдIll гр)/пи

l5

озIjрки вхlдних грул

lб
17

l8
19

20

2l
22

В задовiльном

стан l

задовlл ьном

стан l

задовlльно

cTaHl

задовtл ьном

cTaHl

задовlльном

cTaHl

в задовiльном

cTaHl

Потребують часткового поточного
eNlotiT

В задовiльном у cTaHi
Е лектрообладllання (щитова, лектрощитовi потребують
vережi, будинкове
асткового поточного емоrI,г
iфти (машинБ
примiцення, дверi
ацюlоть в паспо
TI

с истеNtи центрального

eNlotl

исте]\,Iи гарячого

водопостачан ня
Систепли холодного
волопостачання l каналlзацli

еб ють поточного

}1oIl

ють поточного e\1OIl
Потребують часткового поточного
(),г

терит () l) l я
бл а го с т р l li , асфаль l, о I] с
тяril мапданчики
(обладlrаrrня длlтячl,iх
I

ежи]\1l

oNI

отребують часткового поточного

опаленtIя

п р li о }, J l,

i

l к о ва

(.)

eNIotl

анчllкlв

от

о с дооблаш

вання

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по ByJl. I-]опова,l2,
дитячий майданчик - задовiльний, Житловий будинок придатний до
експ;lуатацii в весняно-лiтнiй перiод 202l року.
(ortiHKa техltiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинк1, у наступlIий перiол)

Голова KoMiciT: головний iнженер ОД-506

l-i категорii

Согrрунечь В.М.

tчtайстер техдiльницi

Родаченко Л.В,

Члени коп,riсii: iнженер

.Щата

огляду u

Сахно С.М.

t 9 ,,

аЦ

202|р.

