
ВисlIовки KoMicii; технiчний стан житлового будинку по вул,[Iiвнiчнiй, 2-I'
в задовiлыrому cTaнi. Спортивний майданчик потребуе капiтального

ремонту. Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняrIо-лiтнiй
перiол 2020 р.
(оцiltка ,гскtliчного с гаIlу. BItct{o)Joк tlpo 1,oToBHic гь до eKcI1.1Iyaтauii :*iнлоl,о

булrrпку у насryпнилi перiод)

tlllени KoMicii: голоtsний iHжetrep

iнженер I-i категорii

маистер,гех. дlJlьницl

l{aTa огляду <25>травня 2020р.

elrTbcBa T.I..

овальчук'I'.I..
(]ý

FIeKpacoBa C.I}.

I



J Стiни В задовiльному cTaHi

4 Герметизованi стики Потребус поточного ремонту

5 Пiдлога Потребус поточного ремонту

6 Покрiвля Потребуе поточного ремонту

1 Водостоки Потребуе поточного ремонту

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребус поточного ремонту

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)

В задовiльному cTaHi

10 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi.

Потребують поточного ремонту,
водOпостачання потребуе
вiдновлення

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiл)

11 В iKHa В зfu-Iовiльному cTaHi.

В задовiльному cTaHil2 /{Bepi

13 Вхiднi групи В задовiльному cTaHi

l4 Козирки вхiлних груп В задовiльному cTaHi

15 Електрообладнання
(щитова, мережi,
будинкове освiтлення)

Ьлектрообладнання в
задовiльному cTaHi,

Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних примiщень)

l7 Системи центрального
опч}лення

В :.адовiльному cTaHi

18 Системи гарячого
волоIIостачання

В зацовiльнотлtу cTaHi

19 Системи холодного
водопостачання i
кана,riзацii
Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

18 Спортивний майданчик
(облалlrаlIня майданчика)

В Задовiльному cTaHi.

В задtlriлыtо Mv cTaнl

Поrреб,ус капiтального ремонту

1б Jiiфт прачrое в паспортному
режймi
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Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Пiвнiчна, 2-Г
_Ковальчук T.I._

(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Кисва>,
од-505

(llазва викоrrавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера ОД-505
HeKpacoBoi С.В., iнженера I-T категорii ЛаврентьевоТ T.I., майстра тех..
дiльницi Ковальчук T.I.

з 25.05.2020р по 27.05.2020 р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

l встановила таке:

1. Житловий будинок, загмьна площа якого становить 5840,5 кв. м, кiлькiсть
квартир- 16штук.,
На прибулинковiй територii розмiщуеться спортивний майданчик з
наступними елементами: футбольнi ворота:2шт., iгровий елемент
<ВоркАут>

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Техпiчпий стап жилого булинку та його прибудинковоi териr,орii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Л! 2-Г по вул. Пiвнiчнiй

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджув.rльних конструкцiй, зовнiшнi
та BI{yTpimHi стiни, стики, покрiв,пю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивцi майданчики та
прилеглу територilо.
При цьому виявлено:

Найменувапня елемеll1,а
(копструкuii) булипку

П ри м iтKaВисllовок про техrriчrrий cTalr
елсмепта (копструкчit)
будиllку

l В задовiльному cTarti

2 В задовiльному cTaHiФасади

провела позачерговий огляд жилого будиIrку за адресою в)rл. Пiвпiчrriй, 2-1-

J\b

з/п

Фундаменти
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