
лкт /Ь/
загалыlого огляду жилого булинку,

розташоваttого за адресою: вул. Попова, 6

Левченко H.I.

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового

фонду Оболонського району м. Киева>,
дiльниця-506

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписа.,rися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М..,
iнжеtlера 1-i категорii Сопрунець В.М., майстра тех. дiльницi Левченко F{.I.

з 20.04.2021р. по 20.04.?LO}iц
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресоlо: вул. Попова. б i встановила таке

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 6043,3 кв. м,
кiлькiсть квартир - 104 штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються 0 дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудипковоТ територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку J\Ъ б по вул. Попова,

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджув€Lпьних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При lдьому виявлено:

Ns
з/п

Найменування елеNIента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкuiТ) булинку

Примi
тка

1 Фундаменти
В задовiльному cTaHi

2
Фасади

В задовiльному cTaHl
J Стiни

В задовiльному cTaHi
4 Герметllзованi стики

В задовiльному cTaHi
5 Пiдлога

В задовiльному cTaHi
6 Покрiвля

Потребус поточного емонту
7 Водостоки

о еб ть поточного eN,lo



отребують капiтаJIьного ремонту
1-3 пiд.

ходов1 кл iтки, сходовt
аршl

8

cTaHtзад oBuIbHoN,I

анг киолно и джалк
1внок6ня а-цнеого о джр

оджiй)

роводи (клапани,
и, шибери)

Смiттеп
товбур

10

Йттсзбiрrl
(волопровiл)

i калtери11

1-З пiд.о еб ють замlни
lKHa12

cTaHlзадовlльном
Bepl13

стан1задовlльном
хiднi групи|4

стан1задовlльно
озирки вхlдних групl5

ектрощитовi потребують
емонасткового поточного

лектрообладнання (щитова,
евонкибеж дуер

нняв лтсо )

16

ежимll{oMацIоють в паспо
iфти (машиннt
имiцення, дверр

1,7

е\{оrIть поточногоебо
Сlrстеми центраJIьного

палення
18

eIuoHп еб ють поточного
I1стеми гарячого

водопостачаltня
19

eNIoо еб ють поточного
истеми холодного
одопостачаЕня 1 каналlзацll

0

е капiтального емонот б
яот итво ани кби ррдур
евотальасиlсал го ф6 тру

1

итячi майданчики
обладнання дитячих(
аи анчикlв

22

Висновки копriсii: технiчний cTarl житлового булинку по вул, Попова,6.'

задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй

перiол 2021 року.
(очiнка технi,,ного стану, висновок про готовнiсть до експлу

булипку у наступний перiод)
атацii жи;rого

Голова KoMicii: головний iнженер

дiльницi -50б
Цлени KoMicii: iнженер 1-i категорii

Майстер тех.дiльницi

Caxlro С.М.
Сопрунеuь В.М.
Левченко H.I.

,Ц,ата огляду n ЕО r, 0| 2021р,


