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Впсновкп KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул.Казанська,
дитячий майданчик - задовiльний. Житловий будинок придатний до
експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2020 року.

18

(оцiнка технiчного стану. висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
будинку у наступний перiод)

ахно С.М.

Голова KoMicii: головний iнженер дiльницi-50б
Члени KoMicii: iнженер

l-i категорii

майстер тех. дiльницi

.Щатаогляду(_

>

2020 р.

Сопрунець В.М.

-ýо-

Войцецrук О.М

Акт
заIального огляду жилого будинку,
розтаlлованого за адресою: Казанська,18.
Войцещук О.М.

КП <Керуюча компанiя з обс;ryговуванЕя житлового
фонлу Оболонського району м. Киева>,

дiльпиця-50б

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М,,
iнженера 1-i категорii Сопрунець В.М., майстра тех.дiльницi Войцепryк О.М.

по 07.04.2020р.

з 06.04.2020р.

(дата початку

оглялу)

(дата завершення огля.ry)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Казанська.l8 i встановила
таке:

l.

Житловий будинок, загальна площа якого становить l 1439,2 кв. м,
кiлькiсть квартир - 155 шryк.
На прибудинковiй територii розмiпlуlоться 1 дитячий майданчик
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прпбудинковоi територii:

Пiд час проведеннJI огляду жилого булинку J\! 18 по вул. Казанськiй
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майдацчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлеЕо:

Js
з/п

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

1

Фундаменти

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцiТ) будинку

В задовlльному стан1
2

Фасади

J

Стiни

4

Герметизованi стики

5

Пiдлога

6

Покрiвля
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