
Акт .6/r
загального огляду жилого булинку,

розташоваIIого за адресою: Iвашкевича, 5

шевченко о.ю

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонду оболонського району м. киева),
дiльпиця-50б

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписarлися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М,
iнженера 1-Т категорii Сопрунець В.М., майстра тех/дiльницi J\Ъ4 Шевченко
о.ю.

з 08.04.2021р. по 09.04.2021

(лата початку огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою
таке:

(дата завершення огляду)

вyл. Iвашкевичаа ,5 i встановила

l. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить
кiлькiсть квартир - 248 штук.

l8144,8 кв. м,

Ns
зlп

Найменування елемента
(KoHcTpyKuii) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчii) буди н ку

Примi
тка

l Фундаменти
В задовiльному cTaHi

2
Фасади

В задовiльно Mv cтaнl
J Стiни

ВJадовiльному cTaHi
1 Герметизованi стики

По ебують пqточного ремонту
5 Пiдлога

В задовiльном v cTaнl
6 Покрiвля Потребуе поточного часткового

ремонту

2. Технiчllий стан жилого булинку та його прибулинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку J\b 5 на вул. Iвашкевича,

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувiulьних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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16 ектрообладнання (щитова,
ережi, будинкове
свlтлення

ацюють в паспо ежиNllо
iфти (машинtt
имlщення, двер

l

р

cTaHlзадовlльно
истеми центрального
паленtlя
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допостачання
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Висновки KoMicii: технiчний стан житлового булинку на вул, Iвашкевича,5

- задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй

перiол 2021-2021 року.
(оцiнка технiчного стану! висновок про готовнiсть д

булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер дiльниця-506 Сахно С.М,

Сопрунечь l3.M.

о експлч атацll жилого

Майстер тех/дiльницi JllЪ4

.Щата огляду 
" 21" 0r 2021 р

IIIевченко о.К).
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заI\41ни
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Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii
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