
Акт
загального огляду rкплого будпнку,

розташованого за адресою: Iвашкевича, 5

(Iлларiонова А.О.)

КП <Керуюча компанй з обслуговування житлового
фонду Оболонського рйоIry м. Киева>,
од-50б

(назва виконавця посrryг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Смно С.М,
iнженера 1-i категорii Сопрунець В.М., майстра техдiльницi Iлларiоновоi
А.о.

з28.04.2022р. по 29.04.2022 р.

(лата початку огляду) (дата завершення ог.пяду)

провела огляд жилого булинку за адресо ю: вул, Iвашкевичаа,5 i встановила
таке:

1. Житловий будинок, з€г.шьна площа якого стаЕовить l8144,8
кiлькiсть квартир - 248 шту(.

кв. м,

2. Технiчнпй стан жплого булппку та його прибудинковоi терпторГi:
Пiд час проведеЕЕя огляду жилого булинку Л! 5 на вул. Iвашкевича,

комiсiя перевiрила стан нес)лих та огороджув{лJIьЕих конструкцiй, зовнiшнi
та вrгугрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХIlП, кана;riзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майдакчики та
црилеглу територiю.
При цьому виявJIено:

Ns
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента ( конструкцii) будинку

Примi
тка

l Фундаменти
В задовiльному cTaHi

2
В задовiльному cTaHi

3 Стiни
В задовiльному cTaHi

4 Герметизованi стики
Потребують поточного ремонту

5 Пiдлога
В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля
Потребус поточного ремонту

|Фасали



7 Водостоки
Потребуе поточного ремонry

8 сходовi клiтки, сходовi
маршl

отребують капiтального ремонту
в 202|р. виконЕlно поточний

MoHTB2Ta'l .зlпо2по
9 Балкони, лоджii, ганки

(огородження балконiв i задовlльно cTaHl
10 Смiттепроволи 1клапани.

стовбури, шибери)
задовlльному cTaнr

1l Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

задовlльному cTaнl

12 BiKHa

замlни
lз l

задовlльн cTaHl
|4 хlднl групи

ь емо
15 озирки вхlдних груп

задовlльно cTaHl
16 ектрообладнанrrя (щитова,

ережi,, будинкове
свtтленнrI ть поточIlого о

17 фти (машиннi
имlщення, дверl ацюють в пасп о l

18 истеми центр€rльного
пzUIення задовlльн cTaHl

19 истеми гарячого
допостачанЕя задовlльно cTaHl

20 Системи холодного
одопостачання i каналiзацii задовlльно cTaHi

2| рибудинкова територrя
благоустрi й, асфапrьтове

задовiльному cTaHi (виконано
ковий емонт в 2020

22 1маиданчики
обладнання дцтячю(

lB

Висповкrr Koмicfi: технiчний стан житлового будинку на вул. Iвашкевича,5
- задовiльний. Житловий булинок придатний до експllуатацii'в весняно-лiтнiй
перiод 2022 року.

(оцiпка технi.пого ст Iу, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMiciT: головний iнженер ОД-506

Члени KoMicii: iнженер 1 -i категорii Сопруяець В.М.

Майстер техдiльницi
.Щата огляду ((_ ))

Сахно С.М.

2О22 р.

Iлларiонова А.О.


