
лкт r'jJy
загального огляду rкилого булипку,

розташоваrrоrо за адресою: вул. Попова, 8

Родаченко Л.В.

кп <керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонлу оболонського район1, пл. Кисва>,

о -50б
(ttазва вttконавця послуг)

ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.м.,
iнженера 1-i категорii Сопрунець В.М.,, майстра техдiльницi Родаченко Л.В.

з 22.04,202lp, по 23.04.2021 р.
(дата початку огляду) (дата завершеttня огля,лу)

провела огляд жилого будинку за адресою: вчл. Попова,8 l встановиJа таке:

l. Житловий будинок, загальна площа якого стаI{овить 2413,6 кв. пr,
кiлькiсть квартир - Зб ш.гук.
FIa прибудинковiй територii розмiщуються 1 дитячий майданчltк

(lrерелi к елеплентiв б,rагоустрою)

2. Технiчпий стан ,килого булинку та його прllбулинковоТ територii:
Пiд час гIроведення огляду жилого булинку Лs 8 по вул. Попова,

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi
,га внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, лiдлогу, BiKHa, дверi, системи цо, гвп,
ХВП, каналiзацiТ, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майланчики та
прилег,!у територiю.
При цьому виявлено:

лъ
з/п

Наliменування елемента
(конструкцii) будиrrку

исIlовок про технiчrtий стаrt
елемента бKoLl кцi l диII

Примi
тка

I Фундаменти
задовlл ьном cTaHI

2
асади

В задовiльном cTaHl
J Стiни

задовlл ьном cTaHl
1 ерметизоваItl стики

) Пiдлога

задовtльно cTaHl
6 окрlвля

задовlльном стан1
7 одостоки



8

9

Сходовi клiтки., сходовi
N,IaplIIt Потребують поточного ремонту
Балкони, лоджii, ганки
(огородження ба;Iконiв i

Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Потребують часткового поточного
ремонту

l0

1l Смiттезбiрнi камери
(волопровiд) В зад9вiльному cTaHi

|2 BiKHa

о еб ють замlни 1 пirt
lз вер1

Потребус поточного ремонту
l4 хlднl грул и

о еб с емон
l5 озирки вхlдних груп

п еб с поточtlого eN,loH
lб Електрообладнання (щитова,

MeperKi, буlurнкове
лектрощитовi потребуют,ь

часткового Ilоточного мон

ацюIоть в паспо ].i oN,I жиN,II

|7 Лiфти (машиннi
примiценrrя, дверi

l8 истеми центрального
паленttя В задовiльному cTaHi

19 истеNlи гарячого
оjlоllостачання в задовlльному cTaHl

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii еб ють поточного мо

2l Прибудинкова територiя
(благочстрi й, асфальтове

Дитячi маI"lданчики
(обладнання дитячllх
r,rайданчlлкiв)

В задовiльному cTaHi
)1

В задовiльном у cTaнl

Висновки KoMiciT: технiчний стан житлоI]ого будинку по вул. Попова,8,
дитячий майданчик задовiльний. Житловий булинок придатrrий до
експlrуатацii в весняно-лiтнiй перiод 202l року.

(оцiнка техrtiчtrого станч, висllовок лро готовнiсть до експлуатачii лtилого
булинку у нас гупrrий перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii

майстер техдiльницi

Щата огляду ,, 93 r, аУ 202|р.

Сахно С.М.

Родаченко Л.В

cTaHl

поточного

Сопрунець В.М.


