
жт
загального огляду жплого будинку,

розташованого за адресою: вул. Попова, 10

Родаченко Л.В.

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового

фонлу Оболонського району м. Ки€вФ),
од-506

(назва виконавця послуг)

Ми, що Еижче пiдписалися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженера l-i категорii Соловян В.М., майстра техдiльницi Родаченко Л.В.

з |2.09.2022 по 13.09.2022р.
(дата початку оглялу) (дата завершення оглялу)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Попова. l0 i встацовила
таке:

1. Житловий будинок, загЕuIьна площа якого становить 3489,7кв. м,
кiлькiсть квартир - 99 шryк.

2. Технiчний стан жилого булпнку та його прrrбудинковоi терпторii:
Пiд час проведенЕя огляду жилого булинку Ns 10 по вул. Попова,

комiсiя перевiрила стан нес)лих та огороджув€uIьних конструкцiй,, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП' каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилегJry територiю.
При цьому виявлеЕо:

Ns
зlп

Найменування елемента
ftgцструкцii) будинку

Примi
тка

1 Фундаменти
В задовiльному cTaHi

2
задовlльно стан1

_) ни

задовlльЕо cTaHl
4 ерметизованr стики

5 ога

задовlльно стан1
6 Покрiвля

задовlльно стаЕ1
7 одостоки

В задовiльному cTaHi

Висновок про технiчний стан
елемеЕта (конструкцii) будинку

к



8 ходовl кJIlтки, сходов1
аршi задовlльно cTaHl

9 аJIкони, лодж11, ганки
огородженЕя балконiв i задовlльно cTaEl

10 Смiттепроводи (юrапани,
стовбури, шибери)

задовiльному cTaHi (клапани
ав н1

11 мiттсзбiрнi камери
водопровiд) задовlльно стан1

12 1кна
задовlльно

1з l
задовlльно стан1

|4 хlдн1 групи
задовlль}tо стан1

Козирки вхiдних груп
задовlльно стан1

16 Електрообладнання (щитова,
мережi,, будинкове

ектрощитова в задовiльному
aHl

17 Лiфтт (машиннi
примlщення, двер1 ють в пасп о жимl

18 Системи цеIIтраJIьного
оп€шення задовlльн стан1

19 Системи гарячого
водопостачання задовlльно cTalil

20 Системи холодного
водопостачання i канапiзацii В задовiльному cTaHi

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове задовlльно cTaHl

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висrrовки KoMic[i: технiчний cTElH житлового будинку по вул. Попова,10,

задовiльний. Житловий будинок придатний до екстrlryатацiТ в ocir+rbo-

зимовий перiод 2022-2023 роtсу.
(оцiнка технi.пrого стану, висновок про гото

булинку у насryпний перiод)

,/Сахно С.М.

./.
BIlIcTb до

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-50б

Члени KoMicii: iнженер 1-Т категорii

майстер техдiльницi

l жилого

Соловян В.М.

.Щата огляду (( _ )) 2022р.

Родаченко Л.В.

cTaHi
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