
лкт//93
загальllого огjIяду,ки.lого бчлиllку,

розташовilllого з:r 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. по 23.04.202lp.
(.]ата початк\, 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:
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Висновкrt KoMicii: техttiчний с,гаll ,KlI l]IotJ(l1,o бу.tиrrкч Ilo в\,JI. Ilопова,5,

2 дитячиХ майданчика - задовiлыttrli. Жи,rловr,rй будинок придатrrий

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
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Голова Koмicii: головний iнженер ОД-506

Члени KoMicii: iнжеrIер l -i категорii

майстер техдiльницi

!ата оглялу ,,dЭ ,, ЙrИrО l02lp.

Сопрунечь В.М.

cTaHlза,цовIльtIом

cTaHlВ за,цовiльttом

|2 [] iKrlа

flBepilз

стан1задовlльrIо
хlднl групиl4

l8

l9

По,гребують часткового поточноI,о

реN{оIrгу

20

Родаченко Л.В.
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Сахно С.М.


