
Акт
загаJIьного огляду жплого будинку,

розташованого за адресою: вул. Iвашкевпчаr4

Калиновська H.I.

КП <Керуюча компанiя з обсrryговування житловоrо
фонду оболонського району м. Киева>,

дtльнпця -50б
(пазва виконавця посrryг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головЕого iнженера Сахно С.М.,
iHжeHepal-i категорii Соловян В.М., майстра техдiльницi Калиновська H.I.

з 05.09.2022р. по 05.09.2022р.
(дата початку огляду) (дата завершепня оглялу)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Iвашкевича.4 i встановила
таке

1. Житловий будинок, з€lгаJIьна площа якого становить 201 1,8 кв. м,
кiлькiсть квартир -40 шryк.
На прибудинковiй територiТ розмirrцуrоться 0 дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудпнковоi терптор[i:
Пiд час проведенЕя огляду жилого будивку Ns 4 по вул. Iвашкевича,

комiсiя перевiрила стан нес)лих та огороджуваJIьних конс.грукцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп,
ХВП, каналiзацiI, лiфти, електрообладнаншI, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Ns
зlп

Найменування елемента
кон укцiТ) будинку

исновок про технiчний стан
емента кон б

Примi
тка

1 енти
задовlльно cTaHl

2
асади

задовlльIlо
J тlни

задовlльно cTaHt
4 ерметизован1 стики (

5 ога

Ц задовiльному cTaHi
6 крlвля

задовlльЕо cTaHl
7 одостоки

В задовiльному cTaHi



8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують капiтального ремоЕту
1 1,2 пiл.)

9 Балкони, лоджii, ганки
(огороджен ня ба.гlкон i в i
лоджiй) В задовiльному cTaHi

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

ll Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

\2 BiKHa
Потребують ремонry( l,2 пiд.)

1з .Щверi

Потребують замiни
14 Вхiднi групи

В задовiльному cTtlнi
15 Козирки вхiдних груп

В задовiльному cTaHi
16 Електрообладнання (щитова,

мережi, будинкове
Елек,грощитова потребують
поточного ремонту

\7 Лiфти (машиннi
примiщення, дверi

l8 Системи центрального
опалення потребу'lоть поточного ремонту

l9 Системи гарячого
водопостачання потребуrоть поточного ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii потребують поточного ремонту

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

Потребуе часткового ремонту
асфальтове покриття

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитяrIих
майданчикiв)

Висновкп KoMicii: технiчний стан житлового булинку по вулицi
Iвашкевича,4, задовiльний. Житловий будинок придатний до
експ.тryатацiТ в осiнньо-зимовий перiод 2022-20
(оцiнка технi.пlого cT ry, висновок про готовнiсть

будrнку у
Голова KoMicii: половЕий iнженер
дiльницi -506
Члени KoMicii: iнженер 1-Т категорii
маЙстер тех,дiльницi

о С.М.
овян В.М.
иновська H.I.

перiод)

.Щата огrrяду (_ )) 2022 р.

с


