лкт

УJl/

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

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонду оболонського району м. Киева>,

дiльниця-506

(назва виконавця послуг)

Мr'

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

з 07.04.202lp

по 08.04.2021 р.

(дата початку огляду)

(дата завершеrtня огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вул. Казанськ а,1
таке:

1. Житловий будинок,

8

i встанови.lrа

загальна площа якого становить 11439,2 кв, м,

кiлькiсть квартир - 155 штук.
На прибулинковiй територiТ розмiщуються

1

дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоТ

територiТ:

Пiд час проведення огляду жилого булинку ЛЪ l8 по вул, Казанськiй
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкчiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи цо, гвп,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

л!
зlп

Найменування елемента
конс укцii) будинку

l

Фундаменти

2

з
4
5

6

Фасади
TlHIl

ерметизованl стики

исновок про технiчний стан
емента конс
кцll б дин

В задовiльном
В

cTaHl

задовiльном у cTaнl
задовlльном

стан1

Пiдлога
Покрiвля

п отребуе поточного ремонту
о

еб е поточного

мо

Примi
тка

одостоки

7

ходовl клlтки, сходовl
аршi
ýалкони. лоджii, ганки
|(огоролження балконiв i
Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)
Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

8

9
10

l1
|2

l3

В задовiльному cTaHi

Гвееi

lВхiднi групи
l

l5

lб
|7

l8
l9
20
21

22

Потребують поточного ремонту
клапани заваренi, стовбури в
задовlльному cTaHl
В задовiльному cTaHi
Потребують замiни

В iKHa

|4

отребують поточного часткового
мо
потребують поточного ремонту (1й пiд. тех.поверх)

В задовiльному cTaHi

Козирки вхiдних груп
Потребують поточного ремонту
Електрообладнання (щитова, Електрообладнання в задовiльному
rtepeжi, булинкове
cTaHi.
Лiфти (машиннi
примlщенняl' дверt
е}ки\I l
ацюIоть в паспо IIо
Системи центрального
опаJIення
Потребують поточного р емонту
Системи гарячого
водопостачання
еб ють поточного емон
Системи холодного
водопостачання i каналiзацii
емон
ь поточного
еб
рибудинкова територiя
(благоустрiй., асфальтове
от б ють капlтаJIьного емо
тячl маиданчики
обладнання дитячих
задовlльном cTaHl

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового булинку по вул.Казанська,

18

дитячиЙ майданчик - задовiльний. Житловий булинок придатний до
експлуатачii в весняно-лiтнiй перiол 202|-2021 року.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнlсть д о експлуатацll жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер дiльницi-506
Члени KoMicii: iнженер

l-i категорii

маистер тех. дlльницl
.Щата

огляду u

аr,

Р//

2021 р.

Сахно С.М.
Сопрунець В.М.
Войцешук О.М

