Акт

заrального огляду жилого булинку,
розташованого за адресою: вул. Сокальська, l
Родаченко Л.В.

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонду оболонського району м. Кисва>,
од-50б
(назва виконавця пос,l},г)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженера l-i категорiI Сопрунечь В.М., майстра техдiльницi Родаченко Л.В.
з 04.05.2022р.

по 05.05.2022р,

(дата початку огляду)

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Сокальська.
таке:

1. Житловий будинок,

кiлькiсть квартир

- 60

l

i встановила

загальна площа якого становить З083,8 кв. м,
штук.

2. Технiчний стап

}ltилого булинку та його прибудинковоТ територiТ:
Пiд час лроведення огляду жилого булинку Np l по вул. Сокальська,
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкчiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стitlи, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, Г'ВГI,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

п
l

]
J

Найменування еJIемента
ко
li Ll () ,,t [] н к
ундаменти
Фасади
Стirrи

,+

Герметизованi стики

5

ГIiдлога

6

Покрiвл я

1

I3одостоки

исновок про технiчний стан
е"iIе\Iента конс
кцl l о .ll ti н к

п

еб

ть калIl а-lьного ремонт\

Потребують капiта,-tьного

е\,1он

от еб

ь капl,гаjlьIlо го

еб

капlта,rIьноI,о

о,г еб

ть кап1,],ального

емо

еб ють капlтального

емо

о

-р

el'IoH

мон

р II\]
ка

l

8

Сходовi клiтки, сходовi

марш1
9

l0
l1
12

1кна

13

pl

14

l5
lб
11

l8
19

20

2|
22

Потребують капiтального ремонту

кони, лоджii, ганки
огородження балконiв i
Смiттспроводи ( клапани,
стовбури, шибери)
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Потребують капiтального ремонту

озирки вхlдних груп

лектрообладнання (щитова,
ектрообладнання в задовiльному
ережi, булинкове
1,ан1.
iфти (машиннi
примlщення, дверl
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Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
В задовiльном cTaHl
Дитячi майданчики
(обладнання дитячих

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул. Сокальська,1,
дитячих майданчик - задовiльний. Житловий будинок Придатний до
експлуатацii в весняно-лiтнiй перiол 2022 року.
(оцiнка технiчного с,гану, висновок про готовнiсть до ексгtлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506

ахно С.М.

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii

Сопрунечь В.М

майстер техдiльницi

Родаченко Л.В.

!ата огляду
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