
Родаченко Л.В.

КП <Керуюча компанiя з обсrгловування житлового
фонду Оболонського району м. Киева),

од-506
(яазва виконавця послуг)

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

з 2l,09.2022р. по 22.09,2022р.
(дата початку ог.:rяду) (дата завершення огляду)

ова, Зl5 корп.7 iпровела огляд жилого булинку за адресою: вyл. Поп
встановила таке:

l. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 1469 кв. м, кiлькiсть
квартир - 24 шryк.
На прибудинковiй територii розмiшцrються 0 дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчпий стан жплого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведенЕя огляду жилого будинку Jrlb 3/5 по вул. Попова,

комiсiя перевiрила стан несrlих та огород)rq/в€[льних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, с"с"ем" цо, гвп,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

п
eHyBaHIш елемента

кон б
исновок про технiчний стан
емента l

римl

l енти

задовlльн стан1
асади

задовlльно cTaHl
тlни

задовlл стан1
ерметизованi стики

5 ога

задовlльно стан1
окрlвля

задовlльно cTaHl
одостоки

задовlльно cTaEl

загаJIьЕого .."lf;;"""го будинку,
розташованого за адресою: вул. Попова,3/5 корп.7



8 ходовl клlтки, сходовt
аршi

отребують капiтальIrого ремоЕту
202lp. виконано поточний ремонт
2пiд.зlпо2по

9 они, лоджii, ганки
(огородження балконiв i задовlльн cTaHl

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

1l Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

12 BiKHa
п утоть замiни

13 .Щверi

l4 хlднl групи

l5 озирки вхlдних груп
задовlльно cTaHl

lб лектрообладнання (щитова,
ережi, будинкове

17 Лiфти (машиннi
примiщення, дверi

l8 Системи центрЕrпьного
опЕUIення В задовiльному cTaHi

l9 истеми гарячого
одопостачаннJI

20
допостачання i каналiзацii В задовiльно му cTaнl

2| рибудинкова територiя
благоустрiй, асфальтове

Потребуе капiтального ремонту
асфальтового покриття

22 ,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Впсrrовкп KoMiciI: технiчний стан житлового будинку по вул. Попова,3/5
корп.7, задовiльний. Житловий будинок придатний до експJryатацii в ociHHbo-
зимовий перiод 2022-202З pol<y.

(оцiнка технi*lого стаЕу, висновок пIю

у наступний перiод)

жилого будинку

Голова KoMiciT: головний iнженер О,Щ

Члени KoMicii: iнженер l -i категорii

маЙстер техдiльницi

_506 Сахно С.М.

icTb до

Соловян В.М,

,Щатаогляду(_ > 2022р.

Родаченко Л.В.

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

Потребуе капiтального ремонту

Системи холодного


