
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Сокальськаr11

JIевченко H.I.

КП <Керуrоча компанiя з обслуговування житлового

фоrrду Обо:rоIlського району м. Киево>,
дi," """-"-i06

(назва викоlrавця послуг)

Ми, цо ltttхlчс пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М,,
irt;Ketrepa 1-Т категорii Сопрунець В.М., майстра тех. дiльницi Левченко H.I.

*2,012QЩь
(дата tlочатку огляду)

по 22.04.2020р.
(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за ацресою: вул, Сокальська , 11 i встановила
таке:

1. Жltтловltl"t будинок, загаJIьна площа якого становить 3513,6 кв. м,
Ki.,IbKicTr, K]]llp,гllp - 80 шryк.
На прибулинковiй територii розмiщуються l дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. ТехlliчIlпr*t стан я(илого булинку та його прибудицковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого будинку Ns 1l по вул. Сокальська,

комiсiя rrсрсвiрила стан несучих та огороджуваJIьних коЕструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшrri стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнаннrI, дитячi, спортивнi майданчики та
прилсглу TcpIrTopilo,
При цьому виявлено:

найменчвання елемента исновок про технrчнии стан
lп кцl б бконст l ди емента кон ин

1 Фундаменти
задовlльЕIо cTaHl

Примi
тка

2
Фаса.ци

в задовlльному стан1
3 Стiни

ь задовlльному cтaнl
4 Герметизованi стики

ь задовlльному cTaHl
) Пiл,llсll,а

ь задовlльному cTaHl
6 Покрiвля

f,rоr.Оr. поточного ремонту
7

f,,o'o.U*r" поточного ремонту
Водостоки

t



8 хо.цовl клlтки, сходовl
aplrlilM В задовiльному cTaHi

9 |Балкони, лоджii, ганки
|1огоролження балконiв i
Lrоll;дiй } В задовiльному cTaHi

l0 Смi,rтсrrроводи (клапани,
стовбури, шибери)

ll мi,г,гсзбiрнi камери
волоrrровiд)

],2 1KIta

Потребують замiЕи 1-4 пiд.
lз !Bepi

В задовiльному cTaHi
|4 lRxiлIrl r]]упи

В задовiльному cTaHi
i5 Козирки вхiдних груп

Потребуе поточного ремонту
16 Еrtектрообладнанrrя (щитова,

пtсрсяti, будинкове
ЕлектрообладнаннrI в задовiльному
cTaHi.

|7 Jii(l,r и (шrашиннi
прIIмlщення, дверl
МаШИННиХ ПРИIr4LЩ9ЦЭ}
Системи центрального
опалеIlIlя

l8
Потребуе поточного ремонту

19 Сис,гелtи гарячого
Bo.,[ct lос,гаrIаIIня Потребуе поточного ремонту

20 Сttстсми холодного
во.IlоIIостачання i каналiзацii Потребуе поточного ремонту

21 l lрlrбудrrrrкова територiя
(благоустрiri, асфальтове
lj0l,:il li,I,1,я) В задовiльному cTaHi

11 l;r,iя,ri rrайдаItчики
(обладнанrrя дитячих
маt"lдаItчикiв)

Потребують замiни елементiв на
бiльш сучаснi

Висllовки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул.Сокальська ,l 1 ,

дитячих майданчик - задовiльний. Житловий будинок придатний до
експлуа,гацii в весrrяно-лiтнiй перiод 2020 року.

(оцirtка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у насry

Голова KoMicii: головний iнженер
лiльницi -50б
Члени KoMicii: iнженер 1-i категорiТ
Mar'r с,гср тех.дiлыrицi

пний перiод)

с ахно С.М.
опрунець В.М.
евченко H.L

.Ща,га огляду (__)) 2020 р.

л


