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_, Стiни В задовiльному cTaHi

4 Герметизованi стики Потребують поточного ремонту

5 Пiдлога В задовiльному cTaHi,

6 Покрiвля Потребуе поточного ремонту

,7 Водостоки Потребують поточного ремонту

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребуе поточного ремонту

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

В задэвiльному cTaHi

В за.товiльному cTaHi10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

1l Смiттсзбiрнi камери
(водопровiл)

Потрг.;бують поточного ремонту,
водопостачання потребус
вiдновлення в 1,2,3,4,5,6 пiд.

BiKHa В задовiльному cTaHi.

!Bepi В задовiльному cTaHi

Вхiднi групи Потребують поточного ремонту

Козирки вхiдних грl,п Потребують поточного ремонту

Електрообладнання
(щитова, мережi,

Електрооблzjlнання в

задовiльному cTaHi,
б динкове освiтлеt-rлlя

ll

l2

lз

15

16 Лiфти прачrокэ,Iь в паспортному
режимi

Потребують пот()чного ремонту

Потребують поточчого ремонту

1,7

I8

19

l7

18

Лiфти (машиннi
примiщення, две;li
мапIинних п иNllIцеl{ь

Системи гаряLlого
водопостачаIJ lIя

Системи хо.п(lдного
ВОДОПОСТПЧ:1Il}Ш i
каналiзацii

Щитячий та споlr:,ивний
майданчик

Потребують поточного ремонту

Потребус асфальтування

В задовiлl HoMty стан 1

l

l4

Системи центраlIьного
опаленнrl

Прибудинкова територiя
(благоустрiii, асфальтове
покриття)

I

I



Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Пiвнiчпа, 14

_Ковальчук T.I._
(П,I.П. майстра)

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

(назва виконавця послуг)

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

по 15.05.2020 р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела позачерговий огляд жилого будинку за адрecolo вуJI. Пiвнiчrriй, l4
l встановила таке:

1. Житловий будинок, загапьна. площа якого становить |9422,70 кв. м,
кiлькiсть квартир - 2l5 штук.
На прибулинковiй територii розмiщусться дитячий майданчик оздоблений
такими елементами: лавочки:l0шт, гойдалка:lшт, карусель:lшт,
балансир:lшт, пiсочник:lшт, iгровий комплекс=lшт.
Спортивний майданчик: футбольнi ворота=2шт, баскетбольне кiльце: 1 шт

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчtlий стан жилого булинку та його прибудиlrковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого будинку Ns 14 по вул. Пiвнiчнiй

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувмьних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю. пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майланчики та
flрилеглу територiю.
При цьому виrIвлено:

м
з/п

Hal"tlrcIlyBarlltя елепtеIIта
(ко ll cTpyKuiii) бул и ll ку

Висrlовок про техlliчllий cTarr
елемсIIта (коlIструкцii)
булипку

[I римiтка

l Фундаменти

Фаса.ltи

В задовi.,lьному cTaHi

В задовi,ltыtому cTaIli2

з 12.05,2020 р.
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