
Акт
загальноrо огляду жилоrо будинку,

розтацJованоrо за адресою: Казанська,18.

д iльниця-50б
(назва виконавця послуг)
Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженера l-i категорii Сопрунець В.М., майстра тех.дiльницi Войцещук О.М.

по 08.09,2020р.
(дата початку огляду) (дата завершення огrrя.ry)

провела огJIяд жилого будинку за адресою: вул. Казанська.l 8 i встановила
таке:

1. Житловий будинок, заг€uIьна площа якого становить l1439,2 кв. м,
кiлькiсть квартир - l55 штук.
На прибулинковiй територiТ розмiщуються l дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2, Технiчний стан жилого булинку та його прибудипковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 18 по вул. Казанськiй

комiсiя перевiрила стан нес}пlих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, jBepi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Jф

зlп
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Примi
тка

1 Фундаменти
В задовtльному cтaнl

2
Фасади

В задовlльному cтaнl
J Стiни

В задовiльному cTaHi
4 Герметизованi стики

5 Пiдлога
потребуе поточного ремонту

6 Покрiвля
В задовiльному cTaHi

Войцещук О.М.

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового

фонду Оболонського райоку м. Кисва>>,

l

i



7 одостоки отребують поточного часткового
мо

8 ходовl кJIlтки, сходовl
аршi о 6 поточного мо

9 алкони, лоджll, ганки
огородження балконiв i б поточного емон

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

апани заваренi, стовбури
еб часткового мон

11 Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

В задовiльному cTaHi

|2 BiKHa отребутоть кап.ремонту

В задовiльному cTaHi13 pl

|4 Вхiднi групи
В задовiльному cTaHi

l5 Козирки вхiдних груп
Потребують поточного ремонту

16 Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове

ектрообладнання в задовiльному
aHl

17 Лiфти (машиннi
примlщення, дверl ють в пасп о ежимl

18 Системи центрмьного
опЕLпеннjI еб поточного емо

19 Системи гарячого
водопостачання поточного емон

20 истеми холодного
допостачаннJI i каналiзацi'i о б мо

2l рибудинкова територiя
благоустрiй, асфальтове о ь капlтаJIьного емо

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих задовlльно стан1

i

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул.Казанська, l8
дитячий майданчик - Задовiльний. Житловий будинок придатний до

експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод 2020-2021 року.
(оцiнка технiчяого стаЕу, висновок про готовнlсть до

булинку у насryпний перiод)
експJryатацll жилого

Голова KoMicii: головний iнженер дiльницi-506 ахно С.М.

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii Сопрунець В.М.

майстер тех. дiльницi

,Щата огляду ( _ D 202О р.

Войцещук О.М

поточного
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