
Акт
зilгального огляду жилого будинку,

розташоваIlого за адресоIо: вул. Сокальська, l

Родаченко Л.В.

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового

фонду Оболонського району м. Киева>,
д iл ьн ll ця-5()6
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженера l-i категорii Сопрунець В.М.,майстра тех. дiльницi Родаченко Л.В.

з 24.09.2020 по 28.09.2020р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вул. Сокальська. l i вётановила
таке:

l. Житловий будинок, загальна площа якого становить 3083,8 кв. м,
кiлькiсть квартир - 60 штук.
На прибулиrrковiй територii розмiщуються 1 дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинково[ територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Jtlb 1 по вул. Сокальська,

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувatльних конструкчiй, зовнiшнi
та BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, кана.lliзацiТ, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Jф

з/п
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Примi
тка

l Фундаменти
Потребують капiтального ремонту

2
Фасади

Потребують капiтального ремонту
_) Стiни

Потребують капiтального ремонту
4 Герметизованi стики {

5 Пiдлога
Потребують поточного ремонту

6 Покрiвля
Потребуе капiтмьного ремонту

7 Водостоки
Потребуе замiни



8 клlтки, сходовlходовi
аршl от N{oб
аJ]кони, лоджii, ганки

огородження балконiв i от ь капlтаJIьного моб
l0 ]ll lттеп ов диро (

вто б и ош}t L.Iур р )
l1 ттезбiрнi камери

водопровiд)
Ml

12 lKHa

от ь замlниб
lз pl

от за]\,Ilниб
14 хlднl групи

ь поточного емонот б
15 озирки вхlднrlх груп

16 бл няан вктроо адн ащито(
ме еж кнб водир у

ектрообладнанrrя в задовiльному
aHl.

l7 и (машиннi
примiщення, двсрi

iф,

18 истеми центрального
опалення

ь поточного моб
l9 истеми гарячого

одопостачання
0 истеми холодного

одопостачанIля i канал iзацii ь поточного моо б
l бlI tt ]l ок llв ,l,д е ll отр яу р р

лб аго ll с ьал втоустр ф
задовiльному cTaHi (виконано

мковий емонт 202
2 итячl маиданчики

обладнання дитячих

BrtclIoBKlr KoпliciT: технiчний стан житлового будинку по вул. Сокальська,l
дитячих майданч ик задовtл ьнии. Житловий булинок придатний до
експлуат ацtt в осiнньо-зимовий перiод 2020-202l року.

оцlнка технlчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацlt жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер дiльницi-506 ахно С.М.

Члени KoMicii: iнженер l -i категорiТ Сопрунець В.М.

майстер тех. дiльницi

(

!ата огляду ((_ )) 2020р.

капlтмьного

клапани,

Родаченко Л.В.


