стан житлового будинку по вул.ПiвrIiчнiй, 2-А
та дитячий майданчик в задовiльному cTaHi.. Житловий будинок придатний
до експлуатацii в весняно-лiтнiЙ перiод 2020 р.

Висповки KoMici[:

TexHiчIrltl"I

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Члени KoMicii: головний iнженер

Некрасова C.lJ.
с-

iнженер I-i катсгорii

маистер 1,ех.дlльницl

,Щата

огляду <25 травllя 2020р.

рентьсва T.L.
,2

у

<rвальччк T.I..

4

Герметизованi стики

(обстукування)
В задовi.гtьному cTaHi

5

Пiдлога

Потребус поточного ремонту

6

Покрiвля

Потребуе поточного ремонту

,]

Водостоки

В задовiльному cTaHi

8

Потребуе поточного ремонту

11

Сходовi клiтки, сходовi
маршi
Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)
Сrиiтгспроводи (клапани,
стовбури, шибери)
Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)
BiKrra

|2

fiBepi

9

t0
1t

В задовiльному cTaHi
I

В задовiльному cTaHi
В задовiльнолrу cTaHi
В задовiльному cTaHi, для
збереження енергоефективностi
потребують замiни
В задовiльному cTaHi
I

I

lз

Вхiднi групи

В задовiльному cTaHi

|4

Козирки вхiлних груп

В задовiльному cTaHi

15

Електрообладнання
(щитова, мережi,
будинкове освiтлення)
Лiфти (машиннi
примiцення, дверi
машинних примiщень)
Системи центрального
опалення
Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)
[и,rячий майданчик
(обладнання майданчика)

Електрообладнання в
задовiльному cTaHi,

1б

l7

l8
19

l7
18

Лiфти праuюють в паспортному
режимi
Потребуlоть поточного ремонту
Потребуlоть поточного ремонту
Потребуrоть поточного ремонту

В задовiльпому c,гatti

В заловirlьному cTaHi

Акт
зцгаJIыtого огJtяду жиJIого будлlllку,
розташоваltого за адреёЪЙ: вул. Пiвlliчllа, 2-А

_Кова"rьчук T.I._
(П.I.П. майстра)

KI1 кКеруlоча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,

од-505

(назва виконавця послуг)

Мr, цо нижче
Некрасовоi

пiдписалися, комiсiя

С.В., iнженера

тех..дiльницi Ковальчук T.I.

I-i

у складi: головного

iнженера оД-505
категорii Лаврентьсвоi T.I., майстра

з 25.05.2020р.
(дата початку огляду)

по 27.05.2020р.
(дата завершення огляду)

провела позачерговий оглял жилого булинку за адресою вул. Пiвнiчнiй. 2-А
l вс,гаIIовила 1,аке:

1, Житловий будинок, загальна площа якого становить бЗ50,1 кв. м, кiлькiсть
квартир
16штук., KiMHaT - 208 штук
На прибудинковiй територii розмiщуеться дитячий майданчик з IIастуIIIIими

-

елементами: лави
пiсочниця:1 шт

для вiдпочинку

:2шт,гойдалка-lшт.,балаltсир=lшт.,

(перелiк елеIчrентiв благоустрою)

Техlliчпий сташ жилого булипку та його прибудиrlковоi тери,rорii:
Пiд час проведення огляду жилого будинку Ns 2-А по вул. Пiвнiчгriй
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi
та вIIутрiшIri стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзаuiТ, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майдаrrчики та
2.

прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

м

НаймсllувапlIя елемеIIта
з/ll (коllструкцii) будиlIку

Висlrовок про техrri.rrrий cтall
елсмснта (копструкulD
будинку

1

сDуlt2lамеlгги

В задовiльtrому cTalli

2

Фасаl(и

В задовiльному cTaHi

J

С,гiнtr

Облицювальна плитка будиrIку
потребус поточного ремонту

IIримir,ка

