
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Сокальськаr5

Калиновська H.I.

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового

фонду Оболонського району м. Кисва>,
д iл ьн иця-50б

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженераl -i категорii Сопрунець В.М.,майстра техдiльницi Калиновська H.I.

з 06.05.2022 по 06.05,2022р.
(дата початку огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою
таке:

(дата завершення огляду)

вул. Сокальська,l i встановила

1. Житловий булинок, загальна площа якого становить 2615,1 кв. м,
кiлькiсть квартир - 40 штук,
На прибулинковiй територii розмiщуються 1 дитячий майданчик

(перелiк e.reMeHTiB благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територiТ:
Пiд час проведення огляду жилого булинку ЛЪ 5 по вул. Сокальська,

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
11ри чьому виявлено:

Примi
ка

Покрiвrя
В за.цовi,rьнолr cTaHl

N9

зlп
Найменування елемента
(конструкцii) бу,rинку

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuiT) булинку

l Фундаменти
В задовiльному cTaHi

Фасади
В задовiльному cTaHi

3 Стiни
В задовiльному cTaHi

4 Герметизованi стики

) Пiдлога
В задовiльному cTaHi

7 Водос,rоки
В задовiльному cTaHi

|2



8 ходовl клlтки, сходовl
аршi

отребують капiтального ремонту
1,2 пiд.

9 алкони, лоджll, ганки
(огородження балконiв i

lи задовlльном cTaHl
10 мiттепроводи (клапани,

товбури, шибери)

ll Смiтгезбiрнi камери
водопровiд)

ео ть замiни 1,2 пiд,
12 lKHa

lз Щверi
задовlльном cTaHl

14 хlднl групи
задовlльно cTaHl

l5 Козирки вхiдних груп
задовlльном cTaHl

В задовiльному cTaHi
16 лектрообладнання (щитова,

ережi, будинкове
\7

римlщення, дверl
l8 истеми центрального

палення по еб е поточного емо

l9 Системи гарячого
долостачання ео е поточного емон

20 истеми холодного
водопостачання l каналlзацl1 по о € поточного e\to

21 рибудинкова територ lя
благоустрiй, асфальтове

lloK и,гтя от ео € часткового eNIo

1) тячi майданчики
обладнання дитячих
айданч икiв)

задовlльном стан l

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового булинку по вул. Сокальська,5,

дитячих майданчик - задовiльний. Житловий булинок придатний до

експлуатацii в весняно-лiтнiй перiол 2022 року,
(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть д

булинку у наступний перiод)
о експлчатацll жилого

Голова KoMicii: головний iнженер

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

Сахно С.М.
Сопрунечь В.М.
Калиновська H.l.

!ата огляду (<_))


