
лкт r''Ц./
загального огляду жилого будипку,

розташованого за адресою: вул. Сокальська, l

родаченко Л.в

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонлу Оболонського району lrl. Кисва>,

од_50б
( назва вltконавця послчг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнжеtlера l -i категорii Сопруlrечь В.М., майстра техдiлыtицi Родаченко JI.В.

з 27.04.202l р по 28.04.202lp.
(ла'га початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вчл. Сокальська. 1 i встаt.lовила
таке:

l. Жит,,lовий будигtок, заг.шьна площа якого становить 308З,8 кв. rur.

кiлькiсть квартир - 60 штук.
На пllибулlлнковiй териr,орiТ розмiщуються l диr,ячий N{айланчик

(перелiк елемен-гitl б"rагоустрою)

2. Технiчltий стан ?килого булипку та його прибудинковоТ територii:
Пiд час проведеrIня огляду жилого булинку Лi 1 по вул. Сокальська,

комiсiя перевiрила стан llесучих та огороджувальних конструкчiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стикrt, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, лверi, системи ЦО, Г'ВП.
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiIо.
Прлr цьому виявлеIlо:

Примi
ка

o,I, еб ють капl,гального ремон

о,г ео ють капll,аJIьного \4 он l,

Потребують поточного час,l,ковоI,о

N9

зlп

l

1

Наймеtlування елемента
(конструкцii) будинку

Висrtовок про технiчttий стаtt
елемента 1конструкчii) бl:ин к1,

Фундаменти

Фасаllи

J Стiни
Потребують капiтального ремонту

4 Герметизованi стики

5 Пiд.llога
Потребують поточного ремонтч

6 Поrtрiв.lIя
Потребують поточного ремонту

7 оllостоки
peNtoHTy



8

9

l0

ll

Сходовi клiтки, сходовi
rrаршi Потребують капiтального ремонту
Бап кони, лоджii, гаrtки
(огородження баrrконiв i Потребують кап i,гального ремонl,),

Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

l2 В iKHa

Потребують замiни
lз !Bepi

Потребують замiни
1.1 Вхiлнi групи

Потребують капiтального peмolITy
l5 Козl.tрки вхiдних груп

Електрообладнання (щитова,
rtepe;Ki, буltинкове

фти (машинrri
примiшенliя, дверi

lб Електрооблалнання в задовiльнопtу
cTaHi.

|7

l8

l9

Системи центраJIьного
опаJIення Потребують поточного ремонту
Систепли гарячого
водопостачання

20 Систеlrtи холодного
водопостачання i каналiзацii Потребують поточного ремонту

21 Прибулиrlкова територiя
(благоустрiй, асфальтове В задовiльному cTaHi

22 !итя.Ii маl"iданчики
(обладrrаrrня дriтячlлх

IJисновкп KoMiciT: технiчниl't стан житлового будинку по вул. Сокмьська ,l,
дитяt{их майданчик - задовiльний. Житловий булинок придатний до
експ.lIуатачii в весняно-лiтнiй перiол 202 l року.

(оцiнка технiчного cTallv, Rисновок про готовнiсть до експлуатацiТ ;килого
булинку у настl,пний перiол)

Члени Koпlicii: iня<енер l-T категорii

NIаистер техдlJlыlицl

Сопрунечь В.М.

!,ата ог.ltялу u И, ry 2020р,

Родаченко Л,В.

lL мIттспроводи ( клапанIl.
стовбурlr, шибери)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506 Сахно С.М.

,,/


