
l}исllовки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул.Iliвнiчнiй, 28
та лави для вiдпочинку, iгровий елемент < IOKa> в задовiльному cTarIi.
Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод
2020р..

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

Члени KoMicii: головний iнженер Некрасова С.В,

iнженер I-i категорii Лаврентьева T,I.

майстер тех. дiльницi Ковальччк T.I..

,,Щата огляду <08>травня 2020р.



4 Герметизоваlri стики Потребуrоть поточного ремонту

5 Пiдлога В задовiльному cTaHi, в лiфтових
холах потребус замiни

6 Покрiвля В задовiльному cTaHi

,7 Водостоки Потребують поточного ремонту

tl Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребус поточного ремонту

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

В заловiльному cTaHi

l0 Смiтгепроводи (к;lапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi

1l Потребують поточного ремонту,
водопостачанЕя потребус
вiдновлення в 1,2,З пiд.

ll В задовiльному cTaHi,

|2 !Bepi В задовiльному cTaHi

lз

l4 Козирки вхiдних груп Потребують поточного ремонту

l5 Електрообладнання
(щитова, мережi,
будинкове освiтлення)

ЕлектрообладнанIul в
задовiльному cTaHi,
електрощитова потребус
поточного ремонту.

lб Лiфти (машиннi
приrиiщення, дверi
машинних примiщеrlь)

Лiфти прачюють в паспортному
режимi

1,7 Системи центр:rльного
опii"лення

Потребуrоть поточного ремонту

l8 Системи гарячого
водопостачання

Потребують поточного ремонту

19 Системи холодного
водопостачання i
кана,riзацii

Потребують поточного ремонту

Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

В задовiльному cTaHi

Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

BiKHa

Вхiднi групи ПотребуIоть поточного ремонту
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Акт
загальпого огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Пiвнiчна, 28

_Кова-rьчук T.I._
(П.I.П. майстра)

КП <КеруIоча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>.,

од_505
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписаJIися, комiсiя у складi: головного iнженера ОД-505
HeKpacoBoi С.М., iнженера I-i категорii ЛаврентьевоТ T.I., майстра тех..

дiльницi Ковальчук T.I.

з 05.05.2020р. по 08.05.2020р,
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела позачерговий огляд жилого будинку за адресою вул. Пiвнiчнiй. 28
l встановила таке:

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 9158,80 кв. м,
кiлькiсть квартир - 108 штук.
На прибудинковiй територii розмiщуеться лави для вiдпочинку -3шт, iгровий
елемент <IОка>:1шт

(перелiк елементiв благоустрою)

лъ
зlп

Наймспування елсмеIrта
(копструкцii) булинку

Висrrовок про техпiчrlий cTaIl
елемепта (конструкцil)
бчдиllкч

l Фундаменти В задовiлыlоплу cTarti

1 Фасади В задовiльпому cTalIi

J В задовiлыrому cTalli

2. Тсхпiчпий cтall жилоrо булинку та його прибудиIIковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку ЛЪ 28 по вул. Пiвнiчнiй

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiIо.
При uboMy виявлено:

Сr,iни

Примiтка


