
Акт
загального оrляду tt(илого будинку,

розтаIдованого за адреGою: Казанськаr18.

Войцещук О.М.

КП <Керуюча компанiя з обсrryговування житлового

фонду Оболонського району м. Киева>>,
од_50б
(назва виконЕlвця посlryг)
Ми, що нижче пiдписа.пися, комiсiя у складi: головного iнженера Сш<но С.М.,
iнженера 1-i категорiI Сопр}/нець В.М., майстра техдiльницi Войцещук О.М.

з 07 .09.202lp. по 08.09 tp.
(датапочатку огляду) (датазавершення огляду)

провела огJIяд жилого будинку за адресою: вул. Казанська.18 i встановила
таке:

1. Житловий будинок, загапьна шIоща якою становить l|439,2 кв. м,
кiлькiсть квартир - 155 штук.
На прибудинковiй територii розмiпцпоться 1 дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Техпiчнпй стан жплого будинку та його прпбулпнковоi територiI:
Пiд час цроведення огляд/ жипого булинку Ns 18 по вул. Казанськiй

комiсiя перевiрила стан несrIих та огороджувапьних конструкцiй, зовнiшнi
та внугрiшнi стiни, стики, пощрiв.гпо, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзаIlii, лiфти, елекц)ообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
приJIегJIу територiю.
При цьому виявлено:

Ns

з/п
НайменуванЕя елемента
(конструкцii) будинку

Висновок цро технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Примi
тка

1 Фундаменти
В задовiльному cTaHi

z
Фасади

В задовiльному cтaнl
J Стiни

В задовiльному cTaHi
4 Герметизованi стики

5 Пiдлога
потребуе поточного ремонту

6 Покрiвля
В задовiльному cTaHi



cTaHl

капlтального
тки, сходовlклi

стан1
лоджii, ганки

балконiв i
зазаренi, стовбури вттепроводи

шшбери)
кJIапани,10

задовiльному cTaHi
водопровiд)

камери11

замrни|2

задовiльному cTaHi13

стан1
|4 групи

cTaHl
вхrдних груп15

в задовrльному(щитова,
будинкове

16

в
машинн1(

дверi
|,7

задовiлъному cTaHi18 центрапьного

задовiльному cTaHi19 гарячого

задовiльному cTaHi
1каналrзilIll

холодного

в 2021-
територrя

асфапьтове
1

капlт€шьного
майданчики

обладнання дитячI,D(

ВисновКи KoMicii: технiчНий стаН житповою будинку на вул,Казанськiй, 18

-задовiлъний, дитячий мйданчик - задовiльний. Житловий булинок

придатний до експлуатачii в осiнньо-зrпrловий перiод 202t-2022 potcy,

(оцiнка технltшого стану, висновок про готовнiсть до eкcпJryaтilIii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506

Члени KoMicii: iнженер l-i категорii

майстер техдiльницi

Щата огляду 
" Щ " 4У 2О21 р.

Са<но С.М.

Сопрунець В.М.

а/fuе- Войцешук О.М


