Акт

загальЕого огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вул. Сокальськаr4
Левченко H.I.

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування житлового
фонду Оболонського району м. Киево>,

дiльниця-506

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженера 1-i категорii Сопрунець В.М., майстра тех. дiльницi Левченко H.I.
з 21.09.2020p.

(дата початку

по 21.09.2020p.

огляду)

(дата завершення оглялу)

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

1. Житловий будинок, загальна
кiлькiсть квартир - 33 шryк,

4 i встановила

площа якого становить 2б49,5 кв. м,

На прибудинковiй територii розмiпlуlоться

1

дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою).

2. Технiчний стан

?килого булпнку та його прпбудинковоIтерпторii:
Пiд час проведе}rня огляду жилого булинку Ns 4 по вул. Сокальська,
комiсiя перевiрила стан несrlих та огородх(ув€lльних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацiТ, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi мйданчики та
прилегlry територiю.
При цьому виJIвлено:

зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

l

Фундаменти

Jф

2

J

Фасади

Стiни

4

Герметизованi стики

5

Пiдлога

6
7

Покрiвля
Водостоки

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Примi
тка

В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi
(

В задовiльному cтaнi
В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi

Схо довl клlтки, сходовl
шi

8

алкони, лодж1l, ганки
огородженнJI балконiв i

9

и

10
11

|2
13

|4

задовlльно

стан1

отребують капiтального ремонту
zLпкони

Смiтгепроводи (клапани,
товбури, шибери)
мiтгезбiрнi камери
водопровiд)
lKHa

задовlльно

cTaHl

задовlльно

cTaHl

Bepl

Вхiднi групи

15

озирки вхlдних !руп

16

ектрообладнанrrя (щитова,
ережi, будинкове

свiiлення)

еб

ть

мо

l 3 пiд.

лектрощитова потребуе
lтшIьного емо

iфти (машиннi
примlщення, дверr
Системи центрzIльного
18
опалення
поюебyе капiтального ремонту
Системи гарячого
19
одопостачання
истеми холодного
0
водоIlостачання l каналlзацll
еб е капlтzшьного емо
1
рибудинкова територ |я
благоустрiй, асфальтове
cTaHl
задовlльно
покриття)
I1,1,ячl маиданчики
2
(обладнання дитячих
айланчикiв)
Висновкr! KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул. Сокальська ,4,
-задовiлыtий. Житловий будинок придатний до експлуатацii в ociHHboзимовий перiод 2020-202l року.

|7

i

i

(оцiнка техrri.*lого стану, висновок про готовпlсть до експJIу атацlr жилого
будинку у наступпий перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер
дiльницi -506
Члени Koпricii: iнженер 1-i категорii
Майстер тсх.дiльницi
.Щата

il,

огляду

<<

))

2020 р.

ахно С.М.
Сопрунець В.М.
Левченко H.I.

