
Акт
загального огляду жплого будинку,

розташованого за адресою: Iвашкевпча, З

(Iлларiонова А.О.)

КП <Керуюча компанiя з обсrryговування житлового
фонду оболоIlського району м. киевa>),
од-50б

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного irлKeнepa Сахно С.М,
iнженера l-i категорii Соловян В.М.,, майстра теддiльницi Iлларiоновоi А.О.

з 27.09.2022р. по 28.09.2022о.
(дата початку огляду)

провела огляд жилого будинку за
таке:

(Дата завершення огляry)

адресою: вул.Iвашкевича. З i встановила

1. Житловий будинок, загальна площа якого стаЕЬЁить lб275,8 кв. м,
кiлькiсть квартир - 250 штчк. .1

На прибудинко"lй ,"рrrфi розшf,rryсться дитячий майданчик
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Техпiчний стан ясилого булгнlсу та його прибудинковоI територii:
Пiд час проведенЕя огляд/ жилого будинry Л! З на вул.Iвашкевича комiсiя

перевiрила cT€lH нес}пlих та огородкув€UIьЕих конструкчiй, зовнiшнi та
вкутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнаЕнrI, дитяtli, спортивнi майданчики та
прилегJIу територiю.
При цьому виJtвлено:
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8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi потребують капiтмьного ремонту

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i в задовlльному cтaнl

10 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери) В задовiльному сганi

11 Смiтгезбiрнi камери
(волопровiд) В задовlльному cTaнl

12 BiKHa
потребують замiни

1з Щверi
В задовlльному cтaнl

14 Вхiднi групи
потребують поточного ремонту

15 Козирки вхiдних груп
потребують капiта.гlьного ремонту

16 Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове по,требують поточного ремонту

17 Лiфтy (машиннi
примlщення, дверl Працюють в паспортному режимi

18 Системи цеrrтрarльного
опалення потребують капiтшrьного ремонту

19 Системи гарячого
водопостачання потребують капiта.ltьною ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii потребують капiтаrrьного ремонту

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

Потребуе поточного ремонту
асф.покриття

22 ,,Щитячi майдацчики
(обладнання дитячих

В задовiльному cт€lнi (встановленi
HoBi елементи в 202l р)

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку на вул. Iвашкевича З,

дитячого майданчика - задовiльний. Житловий будинок придатний до
експлуатацii в осiнньо-зiмовий перiод 2022

(очiнка тенi.шою cтzlнy, висновок про внiстъ до Tmlll жI{лого
булинку у перiод)

Голова KoMicii: головIlий iнженер О,Щ-5 Сахно С.М.

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii

Майстер техдiльницi

Соловян В.М.
Iлларiонова А.О.

.Щата огrиду ((_ ))
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