
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Сокальськаrб

Лсвченко H.I.

КП <Керуrоча компанiя з обслуговування житлового
фонду Оболонського району м. Киева>,

l.]lыtlt -50б
(назва tзtlкоltавця послуг

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головtlого iнженера Сахно С.М.,
iнженера 1-i категорii Сопрунець В.М., майстра тех. дiльницi Левченко H.I.

з 22.04.2020р. по 22.04.2020р.
(дата початку огляду) (дата завершепня оглялу)

провела огляд жилого булинку за адресою: вyл. Сокальська. б i встановила
таке:

1. ЖlrтловIrй будинок, загальна площа якого стаЕовить 9752,6 кв. м,
кiлькiс,rь KвapTllp - l43 штук.
На прlrбудинковiй територii розмiщlтоться 1 дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоI територii:
Пiд час проведення огJuIду жилого булинку Ns б по вул, Сокальська,

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi
та вrrутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнаннrI, дитячi, спортивнi майданчики та
прилегJlу тсриторiю.
При uьому виявлено:

л!
зlп

Найrtенувангrя елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчii) будинку

Примi
тка

1 Фундаменти
потреб}.ють поточного ремонту

z
Фас адtr потребуе капiтального ремонту

облицювальна плитка на фасадi.
J Стiни

В задовiльному cTaHi
4 Герметизованi стики

потребують поточного ремонту
5 ГIiлlrога

В задовiльному cTaHi
6 Покрiвля

Потребуе поточного ремонту
7 Водостоки

Потребl,rоть поточного ремонту



8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi lU *""ому c'a'i

9 Баriкони, лоджii, ганки
(оt,ородження балконiв i
лолжiй') Г.uооu'пurrому cTaHi

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери) |U .uoournu"oMy cTaHi

11 Смiттезбiрнi каJ\,tери (водопр
овiд)

fiотребуе вiдновлення
|водопостачання t,2,3 пiд.

12 l) lKHa

замiни 1-4 пiд.
1з .Щверi

Ь .uoo"ir""oMy cTaHi
|4 BxilHi групи

b.uoo"in"noMy cTaHi
15 Козирки вхiдних груп

отреб}.ють капiтального ремонтуь
16 Електрообладнання (щитова,

мережi, будинкове рлектроооладЕання в задовlльному
lcTaHr.

17 Лiфти (машиннi
примlщення, дверl

I

I

щрацюють в паспортному режимi
18 Системи центрЕrльного

опfLпення Б.*о*п-"о*
19 Системи гарячого

водопостачання tотребуе поточного ремонту
20 Сttс,t,сrtи холодЕого

волопостачаЕця i канапiзацii
|"отребуе поточного ремонту

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

l

lпотребуе капiтЕIльного ремонту
|асфальт пiшохiдних дорiжок.

22 Щитячi майданчики
(об.rпдrtання дитячих
майланчикiв)

ують замiни на бiльш
дитячi елементiв

Ьот"О
|cwacHi

Висllовки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул. Сокальська,6,
дитячих майданчик - задовiльний. Житловий будинок придатний до
експлуатацii в веснJIно -лiтнiй перiод 2020 року.

(оцittка технiчного стчшу, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у rlаступний перiод)

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

с ахно С.М.
опрунець В.М.
евченко H.I.

.Щата ог;rяду (( )) 2020 р.
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