
Акт
загального огляду ясилого будипку,

розташованого за адресою: вул. Сокальськаr4

Калиновська H.I.

КП <Керуюча компанiя з обслуговуваЕня житлового
фонду Оболонського району м. Киева>,

дlльЕи ця-50б
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженер 1-i категорii Соловян В.М., майстра техдiльницi Ка.,rиновська H.I.

з08.09.2022р. по 08.09.2022р.
(дата початку огляду) (лата завершення огляду)

провела огJIяд жилого булинку за адресою: вул. Сокальська. 4 i встановила
таке:

1. Житловий будинок, загапьна площа якого становить 2649,5 кв. м,
кiлькiсть квартир - З3 штуr<.
На прибудинковiй територii розмiпцrються 1 дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчнпй стан я(плого булпнку та йоrо прпбудпнковоi терпторii:
Пiд час проведеЕЕя огляду жилого булинку Ns 4 по вул. Сокальська,

комiсiя перевiрила стан Еес)лих та огороджув€lльних конструкчiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, канаlriзацiI, лiфти, електрообладнанкя, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявJIено:

J\ъ

з/п
Найменуванrrя елемента
кон укцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Примi
тка

1 Фундаменти
В задовiльно му стан1

2
асади

задовlльЕо cTaHl
з тlЕи

задовlльно стан1
4 ерметизоваItl стики

5 ога

задовlльЕо стан1
6 крlвля

задовlльно cTaHl
7 остоки

В задовiльному cTaHi



8 Сходовi клiтки, схопоБГ
марш! В задовiльному cTaHi

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження ба_тrконiв i
лоджiй)

потребують капiта.пьного ремонту
ба.пкони

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

l1 Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

12 BiKHa
В задовiльному cTaHi

13 Дepi
В задовiльному cт€tвi

|4 Вхiднi групи
В задовiльно му cTaHi

15 Козирки вхiдних груп Потребують ремонту 1,3 пiд. та
встановлення вiдсутнього козирка
в 2 пiд.

16 Електрообладнанrrя ( щитова,
мережi, будинкове
освiтлевня) Електрощитова потребуе

капlт€UIьного ремонту
17 Лiфти (машиннi

примiщення, дверi
18 Системи цент€lльного

оп€шення Потребуть капiта.ltьного ремонту
19 Системи гарячого

водопостачанЕrI

20 Системи холодного
водопостачанrrя i кана;riзацii Потребрь капiтального ремонту

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя) В задqвiльному cTaHi

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

ВисновкИ KoMicfi: технiчний стан житлового будинку по вул. Сокальська,4,
-задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii в ociнHbo-
зимовий перiод 2022-2023 pol<y.
(оцiнка техяi.шого стану. висновок про готовнi

бу.шrнку у н
Голова KoMicii: головний iнженер
дiльницi -506
iIлени KoMicii: iнженер l-i категорii
Майстер тех.дiльницi

]Сахно С.М.
Соловян В.М.

,Щата огляду (<_)) 2022 р.

Калиновська H.I.

перiод)

,.,i оБсл
дlI

з1ll..


