
Калиновська H.l

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового

фонлу Оболонського району м. Кисва>,
дiльниця-50б

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженерl-Т категорii Сопрунець В.М., майстра техдiльницi Калиновська H.I.

з 05.05.2022 по 05.05.2022р.
(дата початку огляду) (]ата завсршення ог.rя:1,)

провела огляд жилого булинку за адресою: t] л. Сокацьська 4 iвстановила
таке:

1. Житловий булинок, загальна площа якого становить 2б49,5 кв. м,

кiлькiсть квартир - 33 штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються 1 дитячий майданчик

(перелiк e",lerteHTiB благоустрою.)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii;
Пiд час проведення огляду жилого булинку J\! 4 по вул. Сокальська,

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiллогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзаuii,, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та

прилеглу територiю.
При чьому виявлено:

исновок про технlчнии стан
.цеN,Iента конс цll б дин

Фундаменти
В задовiльном стан l

4 ерметизован1 стики

1

в

а
римlN9

з/п
Найменування елемента
(KoHcTpyKuii) булинку

1

В задовiльному cTaHi
2

Фасади

В задовiльному cTaHi
3 CTiH и

5 Пiдлога
В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi
6 Покрiвля

В одос,гоки
задовlльноN,lу cTaHl

Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул, Сокальська,4



8 с ходовl клlтки, сходовl
аршl задовlльном cTaHl

9 €Lпкони, лоджii, ганки
огородження балконiв i отребують капiтального ремонту

балкони
10 Смiттепроволи (клапани,

товбури, шибери)
l1 мiтгсзбiрнi камери

волопровiд)
12 lKHa

В задовiльнопt cTaHl
lз р1

задовlльном с,ган1
14 хlднl групи

задовlльном cTaHl
15 озирки вхlдних груп отребують ремонту 1,3 пiд, та

встановлення вlдсутнього козирка
в 2 пiд.

lб лектрообладнання (щитова,
мережi, будинкове
свiтлення) ектрощитова потребус

lта-пьного емо
17 Лiфти (машиннi

примiщення, дверi
18 Системи центра,,Iьного

оп€lJIення

19 истеми гарячого
одопостачан ня

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацiТ ео ь кап lтального емон

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфмьтове
по иття) задовlльном cTaHl

22 [итячi майданчики
(обладнання дитячих
маЙланчикiв)

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул. CoKa.,,rbcbKa ,4,
-задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй
перiод 2022 poKv.
(очiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до eкcl1.1yaтall1l жи-lого

бу.rинку l нас,гупний перiо: l

Голова KoMicii: головний iнженер
дiльницi -506
Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii
Майстер тех.дiльницi

.Щата огляду ((_)) 2022 р.

Сахно С,М.
Солрунечь В.М.
Калиновська H.I.

в

Потребуть капiтального ремонту


