
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Сокальськаr5

Калиновська H.I.

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

дlл ьпиця-50б
(назва виконавчя поСлут)

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

з 07 .09.2022р. по 08.09.2022р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд х(илого булинку за адресою: вyл. CoKarrbc ька, 5 i встановила
таке

1 . Житловий будинок, загчrльца площа якою стаЕовить 26 1 5, 1 кв. м,
кiлькiсть квартир - 40 rrrryK.
На прибулинковiй територii розмiпцпоться 1 дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчнпй стап жилоrо будппку та його прпбудпнковоi терпторii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 5 по вул. Сокальська,

комiсiя перевiрила стан нес)лих та огороджувапьних конструкчiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнаншI, дитячi, спортиввi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

]ф
з/п

енуваннJI елемента
кон 1

исновок про технiчний стан
емента

Примi
тка

1 енти
задовrльно стан1

2
асади

задо cTaHl
3 тlни

задовlльно cTaHl
4 ерметизованl стики (

5 ога

задовlльно cTaHl
6 окрlвля

задовlльЕо cTaHl
7 одостоки

В задовiльному cTaHi

(консmукцii) будинку

нп2



8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують капiтального ремонту
1,2 пiд.

9 кони, лоджii, ганки
огородження балконiв i

В задовiльному cTaHi
10 мiтгепроводи (клапани,

товбури, пп.Iбери)

11 ттезбiрнi камери
водопровiд)

|2 BiKHa
Потребують замiни 1,2 пiд.

13

задовlльн cTaHl
|4 Вхiднi групи

В задовiльному cTaHi
15 Козирки вхiдних груп

В задовiльному cTaHi
16 Елек,трообладнання (щитова,

мережi, будинкове
Елек,трообладнанrrя потребуе
поточного ремонту

I7 Лiфти (машиннi
примiщенвя, дверi

18 Системи цеЕтрального
опЕUIення п у€ поточного ремонту

19 Системи гарячого
водопостачання потребус поточного ремонту

20 Системи холодЕого
водопостачанrrя i каналiзацii потребуе поточного ремонту

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфшlьтове
покриття) Потребуе частковою ремонту

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячю(
майданчикiв)

В задовiльно му cTaHi

Висповки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул. Сока.rrьська,5,
дитячих майданчик - задовiльний. Житловий будинок придатний до
експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод 2022-202З ку.
(оцiнка технiтrого cтarry, висЕовок про гmовнiсть жилого

булинку у н

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

Сахно С.М.
Соловян В.М.
Калиновська H.I.

перiод)

2022 р.

Щверi

,Щата огrrяду (( ))


