Висttовки KoMicii: технiчнил"t стаII житлового будинку rIo вуrr.I-Iiвнiчнiй, 2-В
в задовiльному cTaHi.. Житловий будинок придатний до експлуатацii в
весняно

-лiтнiй перiод

2020 р.

(ouiHKa технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого

булинку у наступний перiод)

Члени KoMicii: головний iнжепер
iнженер I-i категорii

Некрасова C.I}.
ýл

рентьсва T.l..
Эо.

маистер тех..дlльIIиц1

.Щата

огляду <25>травня 2020р.

Ковальччк'Г.I.

5

ГIiдлога

Потребус потоtIного ремонту

6

Покрiвля

Потребус поточного ремонту

,7

Водостоки

В задовiльному cTaHi

8

Потребус поточного ремонту

l1

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

l2

!Bepi

В задовiльному cTaHi

lз

Вхiднi грутIи

В задовiльному стапi

l4

Козирки вхiдних груп

В задовiльному cTaHi

15

Електрообладнання
(щитова, Mepeжi,
будинкове освiтлення)
Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних примiщень)
Системи центрilльного

Елек ,рообладнання в
задовlльному cTaHi,

9

l0
11

lб
|,7

опarлення
18

19

1,7

Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачаIrня i
канмiзацiт
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi
Потребус поточного ремонту

В задовiльному cTaHi.

Лiфт r.рацюе в паспортному
режиlri
Потрr:буtоть поточного ремонту

Потребують поточного ремонту
Потреtiчють поточного ремонту

В задовi.rьному cTaHi

Акт

загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вул. Пiвнiчна,2-В

_Ковальчук

T.I._

(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування

житлового фонду Оболонського району м. Кисва>,

од-505

(tlазвtt виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Од-505
HeKpacoBoi С.В., iнженера I-i категорii Лаврентьевоi Т.I.,майстра

тех..дiльницi Ковмьчук T.I.

по 27.05.2020р.

з 25.05.2020р.
(дата початку огltяду)

(дата завершення огляду)

провела позачерговий огляд жилого булинку за адресою вул. Пiвнiчнiй. 2-В
l встановила таке:

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 5836,1 кв. м, кiлькiсть

квартир - 1штук.,
На прибудинковiй територii розмiщуеться лави для

вiдпочинку:lшт,

(перелiк елементiв благоустрою)

Техпiчпий стан жилого булинку та його прибудипковоi територii:
пiд час проведення огляду жилого будинку Ль 2-в по вул. Пiвпiчнiй
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi
,га внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
2.

прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Наймепування елемента
зlll (копструкцii) будипку

Висповок про техlriчrrий cTall
елемсIIта (копструкцф
бчдипкч

l

Фундапrенти

В задовiльному cTaHi

2

Фасали

В задовiльнолrу cTaHi

лъ

Примiтка

I

_,

Стiни

В заловiльному cTaHi

4

Гсрмс,гизоваtti стики

Потребують поточного ремонту

