лкт./jlz

загалыIого огляду жилого будинку,
розташоваIiого за адресою: вул. Поповаr 4Е
Левченко H.I.

кп

<керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонлу Оболонського району м. Киева>,
д iл ьн и ця-506
(назва виконавця послуг)

ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С,м,,
iнженера 1-i категорii Сопрунець В.М., плайстра тех. дiльницi Левченко [I.[.

по

з l 6.04.2021р.
(дата початку оглялу)

1б. 04.2021р.

(дата завершсння огляду)

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

1. Житловий будинок, загаJIьна
кiлькiсть квартир - 56 штук.

площа якого становить 2052,1 кв, м,

1 дитячий майданчик
(перелiк елемеtlтiв благоустроrо)

На прибулинковiй територii розмiщуrоться

територiТ:
Пiд час проведення огляду жилого будинку }lb 4\2 по вул. Попова,
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи цо, гвп,
ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майдаlrчики та
прилеглу територiю.
При uьому виявлено:

2. Технiчнlrй стан жилого булlrнку та його прибудипковоi

Ns
з/п
l
,)

J

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

ундаменти
асади

исновок про технiчний стан
кцl l б дин к
елемента кон

задовlльно

cTaHl

в задовlльном

cTaHl

Стiни
задовlльно

4

ерметизованl стики

5

lдлога
задовlльно

6

окрlвля
По

1

стан1

одостоки

еб € поточного

eNtoIi

Потребують поточного ремонту

Примi
тка

8

Сходовi клlтки, сходовl
Maprui

9

l0
1l

l2

огородження балконiв i
оджiй)
CMi тт€проводи (клапани,
стовбури, шибери)
мiттсзб lptI l каNlери
водопровiд)

Bepl

|4

хlднl групи

15

озирки вхlднlrх груп

|7

l8
19

20
21

22

еб

cTaHl

ь поточного

]\{онт

В iKHa

1з

lб

задовl"lьно\l

aшкони, лоджiТ, ганки

задовlльно\,I

cTaHl

задовlльно

cTaHl

задовlльно

cTaHl

отребують капiтального ремонту
l,2,3 пiд
ектрообладнання (щитова,
ектрощитовi потребують
ережi, будинкове
асткового поточного ремонту
l фти (машиннi
имlщення, дверl
истеми центрального
опален ня
задовlльном cTaHl
истеми гарячого
допостачання
с истеми холодного
водопостачаIlня i каналiзацii
еб ють поточного е]\{он
Прибулинк ова територlя
(благоустрi й, асфальтове
покриття)

{итячi майданчики

(обладнання дитячих
ItrаИдаНЧиКl В )

Висновки KoMiciT: технiчний стан житлового будинку по вул. Попова,4\2,

дитячих маЙданчик - задовiльниЙ. Житловий бул"rrок придатний до
експлуатацiТ в весняно-лiтнiй перiод 2021
року.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експл
УаТаЦll
булинку у наступний перiод)
Голова KoMiciT: головнии lнженер

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

огляду

,,

jfr,

а/

202| р,

ЖИJ'IОГО

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

