
Родаченко Л.В.

кп <керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонлу Оболонського району м. Кисва>,

о -50б

з 2З.04.2021р
(дата початку огляду)

(назва виконавця послуг)

Mll, tцо ttих<че пiдписа,rися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнжеlrера l -Т категорii Сопрунець В.М., майстра техдiльницi Родаченко Л.В.

дкт АЗ3
загального огляду жилого буди llKy,

розташованого за адресо|о: вул. Поповаr 8-А

по 26,04.202\р.
(дата завершення огляду)

l встаlIовиJIапрове-ца огляд жилого булинку за адресою: вчл. Попов а. 8-А
таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 2З38,8 кв. м,
кiлькiсть квартир - 54 штук.
FIa прибулинковiй територii розмiщуються 0 дитячий майданчик

(rIерелiк елементiв б"rагоустроrо)

2. Технiчltий стан ,килого булинку та його прпбулинковоТ територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку л! 8-А по вчл. Попова,

комiсiя перевiрила стан tIесучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшrri стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи цо, гвп,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiIо.
При цьому виявлено:

л!
з/п

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Примi
тка

l Фундаменти
В задовi.rьном cTaHI

2,
Фаса;tll

В задовlльном с,гаtI l

задовlльно cTaHl

з CTiHrr

1 Герметизованi стики

5 lдлога

задовlльном cTaHl
6 окрIвJIя

В задовiльному cTaHi
7 Волостоки

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку



8 Сходовi клiтки, сходовi
шrаршi задовIльном cTaHl

9 Балкони, лоджii, гаrrки
(огородження балконiв i

мiттспроводи (клапани.'
,говбури, шлrбери)

мiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

В задовiльном cTaHl
10 Потребують час,гкового поточного

е}lо н

ll
задовlльном cTaHl

l2 l кна
задовlльном стан1

В задовiльно cTaHl
Вхiднi групи

В задовiльному cTaHi
l5 Козl.rрки вхiдrlих груп

В задовiльному cTaHi
lб Електрооблалнання (щитова,

мерея<i, будlлнкове

Лiфти (машиннi
при]\{1щенняl' дверl

лектрощитова потребус
часткового поточного мон

ацюlоть в паспо TIloN,l eiKIl \1l

отребують часткового поточного
eNIoHT

|7

l8 Системи центрального
опален}{я

l9 Систепrи гарячого
водопостачання

Потребують часткового поточного
ремонту

20 С истепли холодного
водопостачання i каналiзацii

отребують часткового поточного
eN,IoH

отребують часткового поточного
eNIoH

21 Прибулинкова територiя
(благоустрiй., асфальтове

22 !,итячi майданчики
(обладнаrrня дитячI]х

аиданчllкlв

Висновки KoMiciT: технi.tний стан житлового булиrrку по вул. Попова, 8-А,

задовiльнил't, Жит_повий будинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй

перiод 2021 року.
(оцiнка технiчного станУ! висновок про готовнiсть до експлуатацii жlллого

булиrrк1 1 нас гl,пllий lIерiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506

Члени KoMicii: iнженер l-i категорii

шrайстер техдiльницi

Сахно С.М.

Сопрунець В.М.

!ата огляду n !,6 , О-?7 202|р,

Родаченко Л.В.

В 
JЛЪегi

l4


