
Акт
загальвого огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Сокальська,11

Левченко H.I.

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового

фонду Оболонського району м. КиевФ>,
дiльниця-50б

(iазва виконавця послуг)

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

1. Житловий будинок, загшIьна площа якого становить 3513,6 кв. м,
кiлькiсть квартир - 80 шryк.
На прибудинковiй територii розмiщуються 1 дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан rl(илого булинку та його прибудпнковоi територii:
Пiд час проведеЕшI огляду жилого булинку Лjl l 1, по вул. Сокальська,

комiсiя перевiрила стан Еесr{их та огороджувtIльних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, елек,грообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Ns

зlп
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Примi
тка

1 Фундаменти
В задовiльному cTaHi

2
Фасади

В задовtльному cTaнl
_) Стiни

В задовiльному cTaHi
4 Герметизованi стики

(

5 П iдлога
В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля
Потребуе поточного ремонту

7 Водостоки
Потребують поточного ремонту

з 22.09.2020р. по 22.09.2020р.
(дата початку огляду) (дата завершення оглялу)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Сокальська. l1 i встановила
таке:

I



cTaHlзадовlльно
Сходовi клiтки, сходов

аршl

cTaHlзадовlльно

аJIкони, лодж1l, ганки
огородження балконiв i

мiттепроводи (клапани,
вбури, шибери)

мiттезбiрнi камери
водопровiд)

11

замiни 1-4 пiд.о б

cTaHlзадовlльно
Bept1з

cTaHlзадовlльно
|4 хlднl групи

емоеб с поточного
озирки вхlдних tруп15

екгрообладнання в задовiльному
aHl

ектрообладнання (щитова,
ережi, будинкове

|7 Гфти (машиннi
примlщення, дверt
машинних имlщень

е капlтаJIьного
19 истеми гарячого

одопостачаннrI

монкапlтальногобо
истеми холодного
допостачаннJI i каналiзацii

0

стан1задовlльно

рибудинкова терит
(благоустрiй, асфальтове

иттяо

орlя1

ебують замiни елементiв на
асн1lльш с

итячi майданчики
обладнання дитячих
айданчикiв)
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ВисновкИ KoMicii: технiчниЙ стан житлового будинку по вул.Сокальська ,l 1 ,

дитячих майданчик - задовiльний. Житловий будинок придатний до

експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод 2020-202l року,
о експrryатацii жилото

Голова KoMicii: головний iнженер

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

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

.Щата огляду (( )) 2020 р.

8

10

|2 BiKHa

16

ремонту
18 Системи центрarльного

опiLпення

Потребуе капiтального ремонту

l


