
Акт
загаJIьпого огляду жилого будинку,

розташовапого за адресою: вул. Сокальськаrб

Калиновська H.L

КП <Керуюча компанй з обслуговування житлового
фонду Оболонського райоIry м, Кисва>,

ьяи -50б
(назва виконавця постrуг)

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

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

провела огляд жилого будинку за адресою: вул. CoKa-TrbcbKa. б i встановила
таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого ст€lновить 9752,б кв. м,
кiлькiсть квартир - 143 rrrryK.
На прибулинковiй територii розмirrryrоться 1 дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчнпй стап жплого булинку та йоrо прпбудинковоi терпторiI:
Пiд час проведенIuI огляду жилого будинку Ns б по вул. Сокальська,

комiсiя перевiрила стан нес)лих та огороджувЕшьних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, кана-тliзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому BI4,IBJIeHo:

Ns

зlп
Найменування елемента

i) будинкукон
Висновок про технiчвий стан
елемента (констрlкцii) будинку

Примi
тка

l енти

2
асади отребуе капiтального ремонту

л ваJIьна плитка Еа асадl
J Стiни

4 ерметизованr стики
с l

1

5 ога

задовlльно cTaHl
6 крlвля

задовlльно
7 достоки

В задовiльному cTaHi

потребують поточного ремоЕту

В задовiльному cTaHi

cTaHi



8 Сходовi клiтки, сходовi
ршl

Потребують кацiтального ремонту
(1-4 пiд.)

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження ба;rконiв i
лолжiй) задовlльно стан1

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

11 Смiтгезбiрвi к€rмери (волопр
овiд)

|2 BiKHa
б замiни 1-4 пiд.

1з Щверi
В задовiльному cTaHi

14 Вхiднi групи
В задовiльному cTaHi

15 Козирки вхiдних груп отребують капiта.пьного ремонту
|,2,З,4 пiд.

lб Електрообладнанrrя (щитова,
мережi, будинкове

17 Лiфти (машиннi
примlщення, дверl аIцоють в пасп о жимl

18 Системи центршIьного
опалення потребують поточного ремонту

19 Системи гарячого
водопостачання

20 Системи холодIlого
водопостачання i каналiзацiТ

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа.rьтове
покриття)

22 Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв) находиться в задовlльно cTaHl

Висновки KoMicii: технiчний стаЕ житлового булинку по вул. Сокальська,6,
дитячих майданчик - задовiльний. Житловий будинок придатний до
експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод 2022-202З року.
(оцiнка технi.*lого стшry, B}lcHoBoK про готовнiсть до

булинку у наступний пepi

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

Сахно .м,
н В.М.

.Щата огляду ((_) 2022 р.

Соло
овська H.I.

Електрообладнання в задовiльному
cTaHi.

потребyють поточIlого ремонту

потребують поточного ремонту

поmебуе капiта.пьного ремонту


