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загального огляду жилого будиltку,
р()зташоваllоfо за адресою: вул. Попова,9
Родаченко Л.В.

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонлу Оболонського району м. Кисва>,

од_50б

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнжеtrера l -i категорiТ Сопрунечь В.М., майстра техдiльницi Родаченко Л.В.
по lЗ.04.202 lp

з t].0-1.20] lp.

(дата

початкl,оглядч)

(дата завершення огля.itу)

провела огляд жилого будинку за адресою: вул. Попова.

9 i встановила

l.

Житловий будиrrок, загальна площа якого становить 1813,8 кв.
кiлькiс,гь квартир - 24 штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються 1 дитячий майданчик

таке:

шr,

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоТ територiТ:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Л! 9 по вул. Попова,

комiсiя ltеревiрила стан несучllх та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi
внутрiшrri с,гiни, стикtt. llокрiвлю, пiдлогу, BiKHa, лверi, сисl,емtl IlO, ГВП,
ХВП, каналiзаrtiI, :riфти, електрооблалнання. диr,ячi, спортивнi майllанчtlкll l а

,га

гIрилег-лу територirо.

При чьому виявлено:

зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

l

Фундаменти

Ne

1

Фасади

J

Стiни

1

Герметизоваtti стики

5

Пiдлога

6

Покрiвля

7

Водостоки

Примi

Висновок про технiчttий cTart
елемента ( конструкчii.1

В задовiльному cTaHi
В задовlльному cTaHl

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi

б1,.rи

l r

к1,

ка

8

Сходовi клlтки, сходовl
арш1

еб ють поточного

лоджii, гаttки
(огоролження балконiв i
мiттепроводи (клапани,
с,говбури, шибери)
Ml ттезбiрнi камери
€Lпкони,

l0

ll
l2

lj

еб

pl

хlднl групи

l5

озирки вхlдних груп

17

l8

l9
0

2l
1

стан

l

водоп ров iл)
В iKHa

|4

lб

задо вlл ы{ом

емон

о

ють замlни l,2,Зпiд.

с поточного

задовlльном

е]\{о

cTaHl

в задовlльном cTaHl
лектрооб ладнання (щитова, лектрообладнання
в задовiльному
epe;Ki, бу дIlнкове
TaHl.
фти (машиннi
приrriценrrя. дверi
}.lстеNlи центр€rльного
паленIlя
в задовiльном стан l
Системи гарячого
водопостачання
задовlльном стан l
истеми холодного
Потребують поточного часткового
водопостачання i каналiзацii
eIloH
,г
Il
о
р у ди II к о ва те р Ll о р я
б л а го у т р tl а с Ql а_п ь т о ве
задовlльном cTaHl
яrIl маllданчики
обладнання дитячlrх
аиданчикl в
еб е дооблаш I]ання

Висновки KoMiciT: технiчtlлtй стан житлового будинк по вул. Попова,9,
у
дитячий маt"lданчик -задовiльний. Житловий булl lHoK придатний до

експ:tуатачii в весняно-лiтнiй перiол 202l
року,

(оцiнка техttiчtlого cтaIly, висllовок про готовнiсть до сксп луатацiТ
rкилого
булинк1, у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер дiльницi-506
Члени Koпricii: iнженер l-i категорii
маистер техдlльницl
.Щата

огляду

,, /3

,, а?

202|р.

Сахно С.М.

W

Сопрунсць В.М.
Родаченко Л,В.

