
Висцовки KoMiciT: технiчний cTaII житлового булинку по вул.Пiвнiчнiй,l0
та лави для вiдпочинку в задовiльному cTaHi. Житловий будинок придатний
до експлуатацii в в весняно-лiтнiй перiод 2020р.

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

Ч;lени KoMicii: головний iнжеtrср ОД-505 Некрасова C.lJ.

iнженер I-i категорii врентьсва 'f .I..

маистер тех., лlльницl аrrьчук'Г.I.

/]ата огляду <18>rравня 2020р.
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Герметизованi стики Потребують поточного ремонту

Пiдлога В задовiльному cTaHi, в лiфтових
холах потребуе замiни

б Покрiвля В задовiльному cTaHi

1 Водостоки Потребують поточного ремонту

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребуе поточного ремонту

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

В задовiльному cTaHi

В задtlвiльному cTaHi10 Смiттспроводи (ютапани,
стовбури, шибери)

l1 Смiтгсзбiрнi камери
(водопровiд)

Потребують поточного ремонту,
водопостачання потребуе
вiдновлення в 1,2,З пiд.

11 В задовiльному cTaHi.

В задовilri ному cTaHil2 fiверi

13 Вхiднi групи Потребують поточного ремонту

l4 Козирки вхiдних груп Потребують поточного ремонту

ЕлектрообладнанIuI в

задовiльному craHi,
електоцитова пстребуе
поточного ремоlrгу.
Лiфти пралюtоть в паспортному

режимi

15 Елек,грообладнання
(щитова, мережi,
будинкове освiтлення)

16 Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних примiщень)

1,7 Системи центрального
опален}UI

Потребують поточного ре]\{онту

18 Системи гарячого
водопостачанIUI
Системи холодного
водопостачанrrя i
каналiзацii

l1 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

Потребують поточного [ емонту

Потребують поточного pelloнTy

4

5

BiKrra

19

В задовiльному cTarri.



_Ковальчук T.I._
(П.I.П. майстра)

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

(lrtrзва виконавця послуг)

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

з 18.05.2020р. по 21.05.2020 р
(дата початку огляду) (дата завершенпя огляду)

провела позачерговий огляд жилого будинку за адрecolo вул. Пiвнiчнiй. 10
l встановила таке:

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Техпiчпий стап жилого будипку та його прибудипковоi територiТ:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 10 по вул. Пiвнiчнiй

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнi
,га внутрiшнi стiни, стики, покрiвлlо, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

лъ
з/п

НаймеllуванrIя елемеrIта
(коllструкцir) будиllку

Висповок про тсхrriчrrий cтall
елемспта (копструкuii)
бyдинку

П ри мiгка

l Фундалtенти В задовiльному cTaHi

2 Фасади В задовiльноплу cTaHi

_1 Стiни В задовiльному cTaHi

Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресоtо: вул. Пiвнiчна, 10

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 11272,90 кв. м,
кiлькiсть квартир - l08 штук.
На прибулинковiй територii розмiщусться лави для вiдпочинку =Зш,г
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