
лк,г r'a/
загального оглялу жилого булиIlку,

розташlоваllого за адресою: вул. Попова, 10

Родаченко Л.В.

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового

фонлу Оболонського району м. Кисва>,
о -506

(ttазва вltконавця послуг)

Ми, цо нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнжеtлера l -i категорii Сопрунечь В.М., майстра техдiльничi Родаченко Л.В.

l. Жит.rовий булиrIок, загаJIьна площа якого стаI{овить 3489,7кв. rt,

кiлькiсть квартир - 99 штук.
На прибулинковiй територiТ розмiщуrоться 0 дитячий Nrайданчлlк

(перелiк елеьtентiв благоустрою)

2. Технiчlrий стан жилого булинку та його прrrбудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns l0по вул. Попова,

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй' зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, лверi, системи ЦО, ГВIl,
ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та

прилеглу територilо.
Гlри чьому виявлеllо:

JVg

зlп
HaitMeHyBaH ня елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчltий стан римl
б каелемента кон кц ll дri tI к

В задовiльном стан1
l Фундам енти

2
Фасаllи

В задовlльному cTaHl
з Стiни

В задовiльному cTaHi
_+ Герметизованi стики

Пiд.ltога
В задовiльном стан l

6 Покрiвля
В задовiльном cTaHl

7 воltостоки
В задовiльному cTaHi

-l

1 ]8.04.202 l р. по 29.04.202 lp.
(лата початк1 оглял1,) (лата завершення оглялу)

провела оглял жилого булинку за адресою: вул. Попова. l0 i встановила
таке:



8 сходовi клiтки, сходовi
маршl В задовiльному cTaHi

9 Ба_цкони, лоджii, гаrtки
(огородження балконiв i В задов lльномч cTaHl

l0 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

задовiльному cTaHi (клапани
ава н1

ll Смiттсзбiрнi камери
( водопров|r)
В iKHa

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

Потребус пот9чного pe\toHTy

|2

lj !Bepi

l4 Вхiлнi групи
задовlльном стан l

l5 озирки вхlдних груп
В задовiльно Mv стан l

lб Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове

ектрощитова в задовiльному
cTaHl

l7 Лiфти (машиннi
припIiщенtrя, дверi ацюIоть в паспо lloM ежиNIl

l8 системи центрального
опаленtIя

Систепtи гарячого
водопостачання

В задовiльношtу cTaHi

В задовiльному cTaHi

l9

20 Системи холодного
водоllостачання i каналiзацiТ задовlльно стан I

21 рибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове В задовiльному cTaHi

22 flитячi майданчики
(обладнання дитячliх
rrайданчикiв)

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул. Попова,10,
задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацiТ в весняно-лiтнiй
перiол 2021 року,

(oIrirrKa технiчrlого стан). BllcIloBoK про готовнiсть до ексгlлчатацii ;ки.llого
бу:иrrк1, v насrl пttttй перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506

Члени KoMicii: iнженер l-T категорii

майстер техдiльницi

Сахно С,М.

Сопрунець В.М

!а,га огляду ,, Р9 ,, аУ 2O2'lp.

Родаченко Л.В.


