
Акт
загальЕого огляду жилого будинку,

розташQваного за адресою: в5rл. Iвашкевичаr8

Калиновська H.L

КП <Керуюча компанiя з обслугов5rвання житлового
фонду Оболонською району м. Киево>,

дrльни -50б
(назва виконавця послуф

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

з 08.09.2022 р. по 09.09.2022р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огJuIд жиJIого булинку за адресою: вул. Iвашкевича. 8 i встановила
таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якою стаЕовить 3536,6 кв. м,
кiлькiсть квартир -80 шryк.
На прибулинковiй територii розмiпцrються 0 дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Техпiчний стан жплого булинку та його прпбудпЕковоi територ[i:
Пiд час проведеннJI огляд/ жилого будинку Л! 8 по вул. Iвашкевича,

комiсiя перевiрила стан нес)лих та огороджув€UIьних конс,грукцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю,
При цьому виявлено:
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8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують поточЕого ремонту
вище др}того поверху

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородженrrя балконiв i
лоджiй) В задовiльному cTaHi

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

ll Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

l1 BiKHa
Потребують замiЕи ( 1-4 пiд.)

l2 .Щверi
В задовiльному cTaHi

1з Вхiднi групи
В задовiльному cTaHi

l4 Козирки вхiдних груп
В задовiльному cTaHi

15 Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове

Електрообладнання в задовiльному
cTaHi.

lб Лiфти (машиннi
примlщенЕя, дверl
Системи цеЕтрЕшьного
оп€UIення В задовiльному cTaHi

18 Системи гарячою
водопостачаншI

19 Системи холодного
водопостачанrп i кана-пiзацii

Потребують поточного часткового
ремонту

|7 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфшtьтове
покриття)

В задовiльному cTaHi
l8 .Щитячi майданчики

(обладнання дитячих
майланчикiв)

Висrrовкп Koмicii: технiчний стаЕ житлового будинку по вул. Iвашкевича ,8,
задовiльний. Житловий будинок придатний до експJryатацii в ociHHbo-
зимовий перiод 2022-202З року.

(оцiнка технi.шого cT Iy, висновок про
булинку у насryпirий перiод)

Голова KoMicii: головний lнженер
дiльницi -506
!Iлени KoMiciT: iнженер l-i категорii
Майстер тех.дiльЕицi

жилого

Сахно С.М.
Соловян В.М.
Ка;tиновська H.I.
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