Акт

загального огляду )l(илоrо будинки
розтаlлованого за адресою: Казанська,18.
Войцещук О.М.

КП кКеруюча компанiя

з обсJryговування житлового

фонду оболонського району м. киева),

од-50б

послц)
Ми, що нижче пiдпис€шися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженера l-i категорii Сопрунець В.М,, майстра техдiльЕицi Войцещук О.М.
(назва виконавця

28.04.2022

(дата початку

по 29.04.2022р

огляду)

(дата завершення огляду)

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

1. Житловий будинок,

загальна площа якого стаЕовить

кiлькiсть квартир - 155 шryк.
На прибулинковiй територii розмirцуоться

1 дитячий
(перелiк елементiв благоустрою)

1

14З9,2 кв. м,

майданчик

2. Технiчний

стан ,t(илого булшнку та його прпбудпнковоi територii:
Пiд час проведеIrня огляду жилого булинку Ns 18 по вул. Казанськiй
комiсiя перевiрила стаЕ несrIих та огороджувЕtльних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики,, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, кана.пiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявJIено:
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Елекгрообладнання (щитова,
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Електрообладнання в задовiльному
cTaHi.

Працюють в паспортному режимi
В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

f

заловiльному cTaHi

Виконано капремонт в 2021' р.
Потребуе капiтального ремонту

Впсновкп KoMicii: технiчний cTElH китлового булинку на вул. Казанськiй, l8
-задовiльний, дитячий майданчик - задовiльний. Житловий будинок
придатний до експJryатацii в весняно-лiтнiй перiод 2022 року.
(очiпка технiчlого стаЕу, висновок про готовнiсть до експrryатацii жилого
булинку у наступний перiол)

Сахно С.М.

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-50б
f,Iлени KoMicii: iнженер

l-i категорii

майстер техдiльницi
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Сопрунець В.М.
(

Войцепдук О.М

