лкт

УЗц!

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

кп

<керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонду Оболонського району м. Киева>,
iл ьни ця-50б
(назва викоtrавця послуг )

ниясче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера сахно с.м..
Левченко H.l.
iнжЪ*rера 1-i категорi'i Сопрунешь В.М., лrайстра тех, дiльницi

м", цо

по

з 21 .04.2021tэ.
(дата початку огляду)

2

1

.04.2021р.

(лата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою вул. Сокальс ька.
таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить
кiлькiсть квартир - 33 штук.

На прибулинковiй територii розмiщуються

1 дитячий
(перелiк елементiв благоустрою)

4 i встаIlовила

2649,5 кв, м,

майданчик

2. Технiчнlrй стан жилого булинку та його прибудиIlковоТ територii:

Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 4 по вул, Сокальська,
комiсiя п"р.ъiр"пu стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi
гвп,
та внутрiЙнi сЪiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, сtIстеми цо,
ХВП, кЬналiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При чьому виявлено:

з/п

йменуванllя елемента
(конструкцii) о дин

1

Фундаменти

Ns

2

з

исновок про технlчнии стан
кц1l б лин
елемента кон

задовlльном

cTaHl

задовl.цьно},l

cTaHl

задовlльном

cTaHl

задовl-цьно

cTaHl

задовlльно

cTaHl

задовlльном

cTaHl

Фасади
Tl }Iи

4

ерметизованl стики

5

lдлога

6

окрlвля

7

одостоки

Примi
ка

8

Сходовi клiтки, сходовi

марш1
9
10
11

12
13

\4
15

16

1,7

18
19

20

2\
22

аJIкони, лоджii, ганки

В задовiльному cTaHi
отребують капiтального ремонту

огородження бацконiв i

аJIкони

о ж1

мiттспроводи (клапани,
товбури, шибери)
Смiттсзбiрrri каN,Iери
(водопровiд)
В

iKHa

В задовi,lьномч cTaHi

Bepl

Вхiднi групи
озирки вхlдних груп

Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове
освiтлення)

задовlльно
стан1
отребують ремонту 1,3 пiд. та
встановлення вlдсутнього козирка
2 лtд.

лектрощитова потребус
апlта",Iьного ремонту

фти (машиннi
имiщення, дверi

Системи центрального
опалення
Системи гарячого

Ilо ппппстяLrянI]q

по

еб € поточного

емон

потребус поточного ремонту

Системи холодного
водопостачання i каналiзацii потребуе поточного
ремонту
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)
задовlльно
cTaHl
Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMiciT: технiчний стан житлового булинку по вул, Сокальська,4'
-задовiльний. Житловий булинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй
перiод 2021 року.
(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жи.,lого
булинку у н аступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер
дiльницi -50б
Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii
Майстер тех.дiльницi
,Щата

огляду

" Р|,

0//

202. р.

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

