лкт//93
загальllого

розташовilllого

огjIяду,ки.lого
з:r

бчлиllку,

адресою: вул. Попова,5

I)одаченко J].I].

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування житлового

фонлу Оболонського району м. Кисва>,

од-50б

(назва

Brl

к()Ilавl]я посjI\,г

)

Ми, що ttилtче пiдписалися, коviсiя у скла;ti: гол()вIlого ittlteHepa Сахно С.М..
iHrKerrepa l-i категорiI Сопр1 rrечь I}.M., лrаГrстра rехдiльницi l)одаченко JI.В.
з 2l .04.202l р.

(.]ата початк\,

по 23.04.202lp.

ог.rяду)

(дата завершеtttlя огляду.)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Попова,5 i встаtttlвила таке:

l.

}Китловий будинок, загальна площа якого становить |7224,4 кв. м,
кiлькiсть квартир - 294 штук.
На прибулиrrковiй територii розмiщуються 2 дитячих trtайданчика, площа
якого становить - l80,0 кв.м.
(trepe:IiK e.reMeH l,iB б,tаt trycTpoto)

2. Технiчrlий стан жилого булиlrку та його

прлtбулинковоТ територii:
[Iiд час проведеrIIIя ог"lяду жилого булиrrку Nl 5 по ву"л. ГIопова,
комiсiя перевiрила cTall нес},чих та огородitt),в.lлыlих констрr,кчiй. зовнiшнi
та BrtyTpimrti стiни, стики. покрiвлю. пiдлогч. BiKHa, лверi.' системи ЦО, ГВП.
ХВП, каншriзачiТ, лiфти, електрообладнання, диr,ячi, спортивнi майланчики r,a
прилеглу територiю.
При uboMy виявлено:
лъ

зlп

Най vettyBall ня елеNlента
l( конс грукцiТ) будинк}

исIIовоI( про ,гexнlttI Iии cTalI
кцl l б .l!tI
е"цемеll,га к()IIс

I

Ilдамент1.1

задовlльном

Примi
ка

cTaHl

acit.rltl

3

t}

(],r

irrи

ерIис,гизоваtll стики

)

за,,tовi-,tыltlмl1. с r arri

IJ за, tовi"rt,tto \1\ cTa11l

отребують часткового поточного
eNIotI

lлл

ога
задо вlл ь tIoMy

6

Покрiв.llя

1

Водостоки

с,га] i l

задовlльtlо
стан l
отребують поточного часткового
eNloII,1,

-]

еходовi клiтки, сходовi

8

аршi
апкоItи, лоджll, гаtIки
(огородження бацконiв t
Смiттспроводи ( клапани,

9

l0

сr,овбл,llи. rrrибери)

Il

задовlлыlо

за,цовlльtlом стан l
По,гребують часткового поточного
eN{otlTv

о,гребують часткового поточного

еЙiттсзбiрнi камери
(волопровiд)

|2

lз

[]

eN,lo

iKrlа

flBepi

l4

за,цовIльtIом

cTaHl

В за,цовiльttом

cTaHl

задовlльrIо

стан1

хlднl групи
озирки вхlдних груп

15

В

lб

стан1

за.,tо вiл

t,ttoM) с,Iэн1

Е-rсItтрооб,падrtан I tя ( шlитова. Елекr,рообладнан ня l] задовlльноNrу
\1с р C)ii l. будлt нкоlзе
cTatl
iфти (машинrri примi щеll ня,
ежиN{ I
,tBepi пtаLtIиrtt tих прttмt itrtertb) Il аilюIо,гь ts ласпо lloM

т7-л
l8
l9
20
l

21

Сtлстеми цеIJтрального
палення

По,гребують час,гкового поточного
еNlо

Системи гарячого

о,гребують часткового поточIIоI,о

водопостачання
eNlo
l{стеNlи холOдного
По,гребують часткового поточноI,о
волопостачання 1 каналlзацlt реN{оIrгу
о,гребують часткового
рибудинкова територiя
(благоустрi l'r, асфалы,ове
е Ito
кап 1,I,aJI bFloI,o
цту
ч i майл анчики
]Дитя
(об.л аднанн.я диl,ячих
п 9.]ry9бу с дооб !]зцI{ry l]aH ня
rщqцдацщдl l]

Висновкrt KoMicii: техttiчний с,гаll ,KlI l]IotJ(l1,o бу.tиrrкч Ilo в\,JI. Ilопова,5, lа
2 дитячиХ майданчика - задовiлыttrli. Жи,rловr,rй будинок придатrrий до
експ;rуатацiТ в весняно-лiтнiй гIерiод 2021 року.
(оцiнка r,ехнiчllого cTali}, . висtlовоIi про готовнlсть до експ-,lуаIацl1 жи-цого
бr _rи н к1 v нас tl пнItй псрiо:l

Голова Koмicii: головний iнженер ОД-506

Сахно С.М.

Члени KoMicii: iнжеrIер l -i категорii

Сопрунечь В.М.

майстер техдiльницi

!ата оглялу

,,dЭ

,,

ЙrИrО

l02lp.

Родаченко Л.В.

