лкт /J

//,/

загалыIого огляду жилого булинку,
розташованого за адресою: вул. Сокальська,11
Левченко H.I.

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування житлового
фонду Оболонського району м. Киева>,

дiльниця-50б

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписмися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнжеttера 1-i категорii Сопрунечь В.М., пrайстра тех. дiльницi Левченко Н.[.
з 22.04.202|р.

(дата початку

по 22.04.202|р.

огляду)

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресоIо: вул. Сокальська.
таке:

1l

i встановила

l.

Житловий булинок, загЕLпьна площа якого становить З5l3,6 кв. м,
кiлькiсть KBapTl{p - 80 штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються 1 дитячий майданчик
(перелi к елемеtlтiв благоустроrо)

2. Технiчний стан жилого булпнку та його прибудиltковоТ територii:

Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns l l по вул. Сокальська,
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, сIlстеми ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

з/п

Найменуван ttя елеNtента
(конструкцiТ) будинку

1

Фундамеttти

Nlr

1

Фасади

J

Стiни

.+

Герметизованi стики

5

Пiдлога

6
7

Покрiвля
Водостоки

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцiТ) буltинку

В задовiльному cтaнi
В задовlльному cтaнl

В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi
В задовi.цьному cTaHi
Потребуе поточFIого реNrоll,гу

Потребують поточного ремонту

Примi
тка

8

9

l0
11

12

Сходовi клiтки, сходовi
маршi
Балкони, лоджii, ганки

(огородження балконiв i
.цолжiй)
Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)
Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi

В iKHa

Потребують замiни 1-4 пrд.
1з
14
15

1б

|7

l8

l9
20

2|
22

ffBepi

Вхiлнi групи
Козирки вхiдних груп

В задовiльноlиу cTaHi
В задовiльному cTaHi

Потребуе поточного ремонту
Електрообладнання (щитова, Електрообладнання в задовiльному
мережi, будинкове
cTaHi.
Лiфти (машиннi
примlщення, дверl
машинних примiщень)
Системи центр€цьного
опаJIення
ПотребJе поточного peмolrTy
Сllстеми гарячого
водопостачання
Потребус потоtого ремонту
Системи холодного
водопостачання i каналiзацiI Потребус поточного peNloнTy
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
В задовiльному cTaHi
покриття)
!итячi майданчики
(обладнання дитячих
Знаходиться в задовiльному cTaHi,
майданчикiв)
потребуе дооблаштування

Висновки копriсii: технiчний стан житлового булинку по вул.Сокальська ,l l,

дитячих майданчик - задовiльний. Житловий будинок придатний до
експлуатацii в весняно-лiтнiй перiол 2021 року.

(оцiнка технiчного стану. висновок про готовнiс гь Jo експлуатацii жилого
будиtrку у нас тупний перiол)

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

а/
" ?Z "

2021р.

CaxIro С.М.
Сопрунечь В.М.
Левченко H,I.

