Акт
огляду жилого булинку,
розташованого за адресою: вул. Iвашкевича,б
заfального

Калиновська H.L

кп

<керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонлу Оболонського району м. Киева>,
л iльн и шя-50б
(назва виконавця послуг)

ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.м.,
iнженераl-i категорii Сопрунечь В.М.,майстра техдiльницi Ка,rиновська H.I.
з 05.0 ( )O))n
(лата початку огляду)

по 05.05,2022р.

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Iвашкевича.

б i встановила

Tll](e:

1. Житловий будинок, загальна
кiлькiсть квартир -З5 штук.

площа якого становить 2389,3 кв, м,

на прибулинковlй територii розмiщуються

1

дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та йоrо прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку ЛЪ б по вул. lвашкевича,,

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнirrtнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп,
ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При чьому виявлено:
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Сходовi клiтки, сходов
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ршt
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(огородження балконiв i
10

l1
11

мiттспроводи (клапани,
товбури, шибери)
мiттезбiрнi камери
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Козирки вхiдних груп
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лектрообладнання (щитова,
мережi., булинкове
TaHl.
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Системи центрального

18

истеми гарячого
водопостачання
емо н
отребують часткового поточного
истеми холодного
канапlзацl1
одопостачання l
eN{oH
рибулинкова територ iя
благоустрiй, асфальтове
покриття)
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Ilа_lсtlня

В задовiльном cTaHl
отребуе часткового поточного

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул. Iвашкевича,6,
дитячих майданчик - задовiльний. Житловий булинок придатний до
експлуатацii в весняно-лiтнiй перiол 2022 року,

(оцiнка технiчного стану. висновок про готовнiс,гь до експлуа,гацiТ жилого
булинку у настуIrний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер
дiльницi -506
Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii
маЙстер тех.дiльницi
Щата огляду

((

_

))

202? р.

Сахно С,М.
Сопрунечь В.М.
Калиновська H.I.

