
Акт
загальноrо огляду жилого будинку,

розтаtлованого за адресою: КазанGька,20.

Войцещук О.М

КП <Керуюча компанiя з обсrryговування житлового

фонду Оболонського району м. Киева),
од-506
(назва виконавця пос.lryг)

Ми, що Еижче пiдписЕIлися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М,,
iнженера l-i категорii Соловян В.М., майстра техдiльницi Войцецý,к О.М

ло 2З.09.2022р.
(дата початку огляду) (дата завершення оглялу)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Казанська. 20 i встановила
таке:

1. Житловий будинок, загЕuIьЕа площа якого становить 5770 кв. м, кiлькtсть
квартир - 70
2. Технiчний стан жплого булипку та його прибудинковоi терпторii:

Пiд час проведення огляду жилого булипку Ns 20 по вул. Казанська
комiсiя перевiрила стан Еес}п{их та огороджувtulьних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнанюI, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi По,гребують капiта.пьного ремонту

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження баlrконiв i В задовiльному cTaHi

l0 Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Клапани заваренi, стовбури в
задовiльномy cTaHi

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

В задовiльному cTaHi

|2 BiKHa
Потребують замiни

1з Щверi
В задовiльному cTaHi

l4 Вхiднi групи
Потребlтоть поточного ремонту

l5 Козирки вхiдних груп
В задовiльному cTElHi

lб Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове

Електрощитовi потребують
поточного ремонту

l7 Лiфти (машиннi
примlщення, двер1 Працюють в паспортному режимi

18 Системи центрzrльного
оп€UIення

Потребують поточного ремоЕту

19 Системи гарячого
водопостачанЕя

Потребують поточЕого ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацiТ

Потребують поточного ремонту

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове В задовiльному cTaHi

22 Дитячi майданчики
(облалнання дитяЕIих

Висновкп KoMicii: технiчний стан житлового будинку на вул. Казанськiй, 20
- задовiльний. Житловий будинок придатний до експlтчатаull в oclнHbo-
зiмовий перiод 2022-202З року.

оцlнка технlчного cTtlнy, висновок про готовнlсть до експлуатацii
булинку у насryпний перiод)

(

Голова KoMicii: головнrй iнженер ОД-506

Ьени KoMicii: iнженер 1-i категорii

майстер техдiльницi

.Щатаоглядr<_ > 2О22р.

о С.М.

овян В.М.

аDr- Войчещук О.М


