
лкт У/ж
загального огляду жилого булинку,

розташоваtlого за адресою: вул. Попова, l1

Родаченко Л.В.

КП <Керукlча компанiя з обслуговування житлового
фонлу Оболонського район"'''" м. Кисва>,

од -50б
( rIазtsа l}rtконавця послуг)

Ми, що rlия<че пiдписалися,, комiсiя у складi: головного iHxteHepa Сахно С.М.,
iня<еttера 1-Т категорii Сопрунець В.М., rrлайстра техдiльницi Родаченко JI.В.

з ]0.0-1.202lp. по2l ,04.202l р.
(дата початку огляду) (дата завершення оглял1,)

провела огляд жилого булинку за адресою: в л. Попова lliBcTaHoBll-raTaKe:

l. Житловий булинок, загаJIьна площа якого становить 9098,8 кв. м,
кi:lькiс,гь квартир - l43 rrlTy,K.
lla приб1,:иrrковiй територii розмiщ.ч-tоться l дитя.ttrГt лtайданчик. п.rоща
я кого стан()в}lть -80.0 кв.пr.

t ttcpc. t iK :. tc rlc tt t it, Ll ttt t trr с l pl ,tl r l

2. Технiчний стан жилого булиlrку та його прибудинковоi територii:
lliд час проведення огляду жилого булинку Ns l l по вул. Попова,

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшt{i
та BHyTpimIIi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, Г'ВII,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi., спортивнi майланчики r,a
при"lегл}, територiю.
При чьому виявлено:

,На й vettyBat.t llя елеl\lента Висttовок про техIliчнlлй стан ри rli
,зlп

l Фt н.,tамен,гlt

В задовiл ьном cTall l

По,гребчrоть потоt| llого LIасl,кового
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] Фасади
I] зад()вlл ыlому стан i

Стiни
В задовiльному cTaHi

I 
'ерметизованi стики

Потребуе часткового ремонту
) П iдлога

33ДоВll'I ЬНоМ cTaHt
|Покрiвля6 Потребус поточного часткового

ремонту
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Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i

еNlон,t

задовlльно с IaHl

о,г еб ють поточного

l0 ттспроводи (клапани, отребують часткового поточного,говбури, шибери)
CMi

ог €,поточtIого e\lo lllL)

Е

9

ходовl клlтки, сходовl
аршi

мiттсзбiрнi камери
волопровi,r)

l1

l2 []iKlra
I

iпiЗ ,ЦЪс.рi

l lor, еб юl ь IlO гoLlllOI,o c\loH
Вхiлнi групи

озирки вхlдних грул

Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове

18 истеми цеIlтральtlого Потребують часткового поточного

о ебують зарt iлtи ( 1 ,2,З,4пiл)

е мо }i,
оп aJietlI l я

Систсrtи гаря ч()г()
I]o,,lOl IOc I ilчilIlIlя

]0 lСистеьtи хо.подн

гу
I9

I-олова KoMicii: l,t1.llовttиii irtжеllер Oi]-506

Члеrrи KoMicii: it;жettep l-T категорii

майс,гер техдiльницi

!ата огляду ,, fu ,, а // 2О2|р.

Поr,ребую,гь час,гкового I1оточного
е N,lo rI,г

ео е капlта.lьноI,о емон

('axrlo С.М.

Сопруlлечь В.М.

водоIlос Iачаll ня
ого
l каналlзацll

Прибули н кова територiя
( благоустрi l'r, асфальтове

итячl ма!lдаl{чики
ооJаднаIIIlя ди,I,ячих

лtай.lанч икiв

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул. Попова,l l,
дитя.lий майданчик -задовiльний. Житловий булинок придатниtл до
експ.lIчатаtlii в весняно-лiтнiй перiо:r 202l року.

l1,1lillKit lc\ I l itII I(|I () с lllIt) . RисII(Jв(lк ПР(| I (),l овн ic I ь ,lr, t.ксп_l!ltl:tttiI;кlt-ruго
бr.tиttttt r ltасгr tttrtlii ttcpio.t)

|4

Потребують поточного ремонту
l5

e]\toHTо,t еб ють по,гочIlоI,о
lб ектрощитовi потребують

капlтаJtьного е\!о
iсРти (маrш инн i

римlщенllя, дверl
\1

Прqцюдщ ц паспор,гному реrrtимi

)

ванняот ео с дооола

Ролаченко Jl.B.
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