
лкт /3 32
загального огляду жилого будиltку,

р()зташоваllоfо за адресою: вул. Попова,9

Родаченко Л.В.

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового

фонлу Оболонського району м. Кисва>,
од_50б

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнжеtrера l -i категорiТ Сопрунечь В.М., майстра техдiльницi Родаченко Л.В.

з t].0-1.20] lp. по lЗ.04.202 lp
(дата початкl,оглядч) (дата завершення огля.itу)

провела огляд жилого будинку за адресою: вул. Попова. 9 i встановила таке:

l. Житловий будиrrок, загальна площа якого становить 1813,8 кв. шr,

кiлькiс,гь квартир - 24 штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються 1 дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоТ територiТ:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Л! 9 по вул. Попова,

комiсiя ltеревiрила стан несучllх та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi
,га внутрiшrri с,гiни, стикtt. llокрiвлю, пiдлогу, BiKHa, лверi, сисl,емtl IlO, ГВП,
ХВП, каналiзаrtiI, :riфти, електрооблалнання. диr,ячi, спортивнi майllанчtlкll l а

гIрилег-лу територirо.
При чьому виявлено:
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Сопрунсць В.М.

Голова KoMicii: головний iнженер дiльницi-506

Члени Koпricii: iнженер l-i категорii

маистер техдlльницl
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в

2l

Сахно С.М.


