
Акт
загаJIьного огляду жплого будпнку,

розташованого за адресою: вул. Iвашкевпчаrб

Калиновська H.I.

КП <Керуточа компанй з обслуговування житлового
фонду Оболонського району м. Киева>>,

дlльни ця-50б
(назва виконавця посщт)

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

з 06.09.2022р. по 06.09.2022р.
(лата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огJuIд жилого будинку за адресою: вул. Iвашкевича- б i встановила
таке:

1. Житловий будинок, загаJIьЕа площа якого становить 2389,З кв. м,
кiлькiсть квартир -35 шryrс.
На прибулинковiй територii розмiшlуrоться 1 дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчнпй стан я(плого булпнку та його прибудпнковоi територii:
Пiд час проведенЕя огляду жилого будинку Nч б по вул. Iвашкевича,

комiсiя перевiрила стаЕ нес)лих та огород)rq/ВаJIьIlих конструlсчiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвrпо, пiдлоry, BiKHa, дверi,, системи цо, гвп,
ХВП, каналiзацii, лiфти, елек,грообладнанЕя, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

п
еЕуванЕя елемента

кон ll б
исIlовок про технiчний стан

l бемента кон
римl

1 аменти

задовlльно стан1

задов стан1
тlни

задовlльно cTaHl
ерметизованi стики

lдс
5 ога

задовtльно стаЕ1
окрlвля

задовlльЕо cTaHl
7 одостоки

задовlльно cTaHl



8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi Потребують капiтального ремонту

9 Балкони, лоджii, rаяки
(огородження балконiв i
ло пжiй) В задовiльному cTaнi

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

l1 Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

l1 BiKHa
Потребують замiни

12 .Щверi
В задовiльному cTaHi

1з Вхiднi групи
В задовiльному cTaнi

|4 Козирки вхiдних груп
В задовiльному cTElHi

l5 Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове

Електрообладнання в задовiльному
cTaHi.

lб Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень) Працюють в паспортному режимi

|7 Системи центраJтьного
опuUIення В задовiльному cтaнi

18 Системи гарячого
водопостачаннrI

Потребуе часткового поточЕого
ремонту

l9 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

Потребують часткового поточного
ремонту

l7 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття) В задовiльному cTaHi

i8 .Щитячi майданчIfl<и
(обладнання дитяtlrтх
маЙдаЕчикiв)

Знаходиться в задовiльному cTElHi,
потребуе дооблашцaвання

Впсновки KoMic[i: технiчний cTalt житлового будинку по вул, Iвашкевича,6,
дитячих маЙданчик - задовiльниЙ. ЖитловиЙ б идатний до
ексшryатацii в осiнньо-зимовиЙ перiод 2022-

(оцiвка технiцrого стаЕу, висновок про вн до l жилого
булинку у наступн

Голова Koмicii: головний iнженер
дiльницi -506
Члени KoMicii: iнженер l -i категорiТ
маЙстер тех.дiльницi

пй перiод)

ахно С.М.
оловян В.М.

2022 р.

Ка.пиновська H.L

.Щата оглядr ((_ ))


