Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку гlо вул.l1iвнiчнiй, 2-Б

в

та дитячий майданчик
задовiльному cTatri.. Жит.ltовий будинок придатний
до експлуатацii в весняно-лiтнiЙ перiод 2020р.
(оцiнка техвiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Члени KoMicii: головний iнx<eltep
ilrжeHep I-i категорii

с./

n

реп,гьсва T.I..

айстер техдiльницi

вальчук T.I.
!J,,

.Ща,га

огляду <25>травня 2020р.

красова С.В.

5

Пiдлога

Поцебус поточного ремонту

6

Покрiвля

Потребус поточного ремонту

,7

Водостоки

Потребуе поточного ремонту

8

Сходовi клiтки, сходовi
маршi
Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)
Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)
Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

Потребуе поточного ремоIIту

9

10

ll

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi.

11

BiKHa

Потребують поточного ремонту,
водопостачання потребус
вiдновлення в lпiд.
В задовiлыlому cTaHi.

l2

.Щверi

В задовiльному cTaHi

lз

Вхiднi групи

В задовiльному cTaHi

|4

Козирки вхiдних груп

В задовiльному cTaHi

t5

Електрообладнання
(щитова, мережi,
будинкове освiтлення)
Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних примiщень)
Системи центрzLтьного
опаленIIя
Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)
flитячий майланчик
(обладнання майданчика)

Електрообладнання в
задовiльному cTaHi,

lб
l7
18

l9

l7
l8

Лiфти праuюють в паспортному
режимi

В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi
В задовi,llьному cTaHi

Акт
загального оглялу жилого будинку,
розташованого за адресоrо: вул. Пiвнiчна, 2-Б
Ковальчук T.I._
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування

житлового фонду Оболонського району м. Ки€ва>,

од-505

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписаJIися, комiсiя у складi: головного iнженера ОД-505

HeKpacoBoi С.В., iнженера I-T категорii ЛаврентьевоТ T.I., майстра технiчцоi
дiльницi Ковальчук T.I.
по 27 .05,2020 р,
(дата завершення огляду)

з 25.05.2020р.
(дата початку огляду)

провела позачерговий огляд жилого булинку за адр есою вул. Пiвrriчlriй. 2-Б
l встановила таке:

l. Житловий будинок,

-

загu}льна площа якого становить 4992,2 кв. м, кiлькiсть

16штук,
На прибудинковiй територii розмiщусться дитячий майданчик з наступI{ими
елементами: лави для вiдпочинку:lшт, гiрка зi спуском=lшт., драбина=2шт,
гойдалка-2шт
квартир

1

(перелiк елементiв благоустрою)

Техпiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого будинку ЛЬ 2-Б по вуJI. ГIiвнiчнiй
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшпi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладrlання, дитячi, спортивнi майданчики та
2.

прилеглу територiю.
IIри шьому виявлено:
лъ
з/ц

Наl"лмепування елсмснта

(KollcTpyKчii) булиIlку

Висllовок про техlli.rllий с,гаlI
eJreMelITa (копструкцii)
будиllку

1

ФундаментIr

В заловiльному cTaHi

2

Фасади

В задовiлыtопtу cTaiIi

3

С,гiтlтт

В задовiльноIrrу cTaHi

4

Герлле,гизоваlIi стики

Потребуrоть IIоточIIого ремопту

Прим iтKa

