BricltoBKll IcoMicii: техItiчltий cTal1 житлQвого будиtlку по ву';r,IIiвltiчrliй,l?
та лави 21ля вiдпочинку в задовiльному cTaHi.. Житловий будинок
прилатний до експлуатацii в веспяно-лiтнiй перiод 2020 р..
(оцirtка технiчного стаIIу, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого

булинку у наступний перiод)

Члеlrи KoMiciT: головний ilrжcttep ОД-505
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Герметизованi стики

Потребують поточного ремонту

5

Пiдлога

6

Покрiвля

В задовiльному cTaHi, в лiфтових
холах потребуе замiни
Потребус поточного ремонту.

,7

Водостоки

Потребують поточного ремонту

8

Сходовi клiтки, сходовi
маршi
Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)
Смiттспроводи (юrапани,
стовбури, шибери)
Смiттезбiрнi камери
(водопровiл)

Потребуе поточного ремонту

9

10
11

В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi
Потребують

потоt] ного

ремонту,

водопостачанIuI потребуе
вiдновлення в 1,2 пiд.

1l

BiKlIa

В задовiльному

l2

.Щверi

В задовiльному cTaHi

1з

Вхiднi групи

В задовiльному cTaHi

l4

Козирки вхiдних груп

В задовiльному cTaHi

c,l,aнi.
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19
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Елек,грообладнання
(щитова, мережi,
будинкове освiтлення)
Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних примiщень)
Системи центрarльного
опменнJI
Системи гарячого
водопостаIIаншI
Системи холодIlого
водопостачання i
каналiзацii
Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфаль,гове
покритгя)

Електрообладнанrul в
задовiльному cTaHi,

Лiфти прачюють в паспортн(,)му
режимi
Потребують поточнqго ремонту
Потребуrоть поточного ремонту
Потребую,гь поточного ремонту

Потребу: асфальтування

Акт

эаI9дýц9гq qIдяду.жцлрIа 0у.дцнку,
розташованого за адресою: вул. Пiвнiчна, 12

_Ковальчук T.I._
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування

житлового фонду Оболонського району м. Киева>,

од-505

(назва виконавця послуг)

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

Некрасовоi С.В., iнженера I-i категорii Лаврентьевоi T.I.. майстра технiчноi
дiльницi Ковальчук T.I.

з 12.05.2020p.

по 15.05.2020р,

(дата початку огляду)

(дата завершення огляду)

провела позачерговий огляд жилого булинку за адр есою цул. Пiвнiчнiй, 12
1 встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 10162,20 кв, м,
кiлькiсть квартир - 2З3 штук.
На прибудинковiй територii розмiцуеться лави для вiдпочинку :2шт
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Техпiчrlий стан жилого булинку та його прибудиlrковоi терит,орii:

Пiд час проведення огляду жилого будинку Ns 12 по вул, Пiвнiчнiй

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

м
з/п

Найменування елемента
(копструкцф будинку

Висновок про технiчний стап
елемента (копструкцii)
будиlrку

1

Фундаr.tеtlти

В задовiльному cTaHi

1

Фасади

В задовi.:rьному cTaHi

J

Стiни

В задовiльному cTaHi

Примiтка

