
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Iвашкевича,8-а

Калиновська H.I.

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового

фонду оболонського району м. ки€ва),
дiльниця-50б

(назва виконавця послуг)

Мr, що нижче пiдписмися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженера1 -i категорii Сопрунець В.М.,майстра техдiльницi Калиновська H.I.

з 05.05,2022р. по 05.05.2022р,
(Дата початку оглялу) (лата завершення ог,rялу)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Iвашкевича. 8-а i встановила
таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 2523,5 кв. м,
кiлькiсть квартир *35 штук,
На прибудинковiй територii розмiщуються 0 дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого будинку Ns 8-а по вул. Iвашкевича,

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджув€чIьних конструкчiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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Висновки KoMicii: технiчний стан житлово
задовiл ьниЙ.Житлови Й будинок придатниЙ

перiол 2022 року.
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Голова Koмicii: головний iнженер

дiльницi -50б
Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii
Майстер тех.дiльницi

задовlльном стан l

го булинку rto вул.Iвашкевича ,8а,

до експлуатацii в весняно-лiтнiй

до експлуатацiТ жилого
й перiол)

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

.Щата огляду (( _ )) 2022 р.


