
Акт
загаJIьЕого огляду rýилого будrrнку,

розташованого за адресою: вул. Сокальськаr11

Калиновська H.I.

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонду оболонського району м. Киева>,

дiльнпця-50б
(назва виiоiБцi пЙлуг)

ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.м.,
lнженераl -'i категорii Соловян В.М., майстра техдiльницi Калиновська H.I.

з 09.09.2022р.
(дата початку огляду)

провела огJUrд жилого будинкУ за адресою: вул. CoKa-TlbcbKa. l1 i встановила
таке:

1. Житловий будинок, загЕUIьна площа якого становить 3 5 1 3,6 кв. м,
кiлькiсть квартир - 80 шryк.
На прибудинковiй територii розмiпцrються 1 дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. ТехнiчнПй стаВ жплого булинку та його прпбудrrпковоI тершторii:
Пiд час проведенЕя огляд/ жилого булинку ЛЪ l1 по вул. Сокальсiка,

комiсiя перевiрила стан нес)лих та огороджув€UIьних конструкцiй, зовнiшнi
та вrгутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, с""rем" цо, гвп,
ХВП, каналiЗацii, лiфти, електрообладнанюI, дитяЕIi, спортивнi майданчики та
прилегJry територiю.
При цьому виявлеЕо:
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по 09.09.2022р.
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8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi В задовiльному cTaHi

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

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

l l Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

l2 BiKHa
Потребують замiни 1-4 пiд.

1з .Щверi

В задовiльно му стан1
l4 Вхiднi групи

В задовiльному cTaHi
l5 Козирки вхiдних груп

В задовiльному cTaHi
lб Елек,грообладнанrrя (цитова,

мережi, будинкове
Електрообладнання в задовiльному
cTaHi.

l7 Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних примiщень)

l8 Системи центрального
оп€UIення Потребуе поточного ремонту

l9 Системи гарячого
водопостачанЕя Потребуе поточного ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i канаlriзацii Потребус поточного ремонту

2l Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття) В задовiльному cTaHi

22 ,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв) Знаходиться в задовiльному cTaHi,

потребуе дооблацrгуванЕя

Висповки KoMic[i: технiчний стан житлового булинку по вул.Сока-rrьська ,1 1 ,

дитячих майданчик - задовiльний. Житловий будинок придатний до
експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод 2022-2023 pol<y.
(оцiнка техпiтrого стаЕу, висновок про готовнiсть жилого

булинку у

Голова KoMicii: головний iнженер
дiльницi -50б
Члени KoMicii: iнженер 1-i категорiТ
Майстер тех.дiльницi

jcахно С.М.
Соловян В.М.
Кшtиновська H.I.

,Щата огляду (_> 2022 р.
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