
лкт /J1/6
загальпого огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Сокальськаrб

Левченко H.I.

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового

фонду Оболонського району м. Кисва>>,

дiльниця -50б
(назва виконавtlя послуг)

М", цо нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнясенера Сахно С.М.,
iHжettepa 1-i категорii Сопрунець В.М., майстра тех. дiльницi Левченко H.I.

з 22.04,202\р. по 22,04.202|р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вул. CoKa.,.tbcbKa. б i встаrtовила
таке:

лъ
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкuii; б} ди н ку

Примi
тка

1 Фундаменти
потребують поточного peN,IoHTy

z
Фасади потребус капiтального ремонту

облицювальна плитка на фасадi.
J Стiни

В задовiльному cTaHi
4 Герметизованi стики

потребують поточного ремонту
5 Пiдлога

В задовiльному cTaHi
6 Покрiвля

В задовiльному cTaHi
,7 Водостоки

задовlJьно cTaHl

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 9752,6 кв, м,
кiлькiсть квартир - 14З штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються 1 дитячий майданчик

(перелiк e-reMeTlTiB б,lагоустроtо)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудипковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Jф б по вул. Сокальська,

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каlrалiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територilо.
При цьому виявлено:



8 Сходовi клiтки, сходовi
маршl В задовiльному cTaHi

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй) В задовiльному cTaHi

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

11 Смiттезбiрнi камери (водопр
овiд)

|2 В iKHa

о еб ь замiни 1-4 пiд.
1з Щверi

В задовiльному cTaHi
|4 Вхiднi групи

В задовiльном v cTaнl
15 Козrtрки вхiднlrх груп

Потребують капiтального ремонту
16 Електрообладнання (щитова,

мережi, будинкове
Електрообладнання в задовiльному
cTaHi.

|7 Лiфти (машиннi
примiцення, дверi Працrоють в паспортIlому режимi

18 Системи центрального
опаJIення потребують поточного ремонту

19 Системи гарячого
водопостачання п ебують поfочного ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii потребують поточного ремонту

2| Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

потребус капiтмьного ремонту
асфальт пiшохiдних дорiжок та
вiдмостки.

22 ЩIrтячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Знаходlлться в задовiльному cTarri,
потребуе дооблаштування

Висновки KoMiciT: технiчний стан житлового будинку по вул. Сокальська,6,
дитячих майданчик - задовiльний. Житловий будинок придатний до
експлуатацii в весняно -лiтнiй перiод 2021 року.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
будинку у нас

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

тупний перiол)
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