Висновки KoMicii: технiчItий стап житлового будинку по вул.Пiвнiчнiй,З0

та лави для вiдпочинку в задовiльному cTaHi.. Житловий будинок придатний
до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2020р..
tlоцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii хtилого
булинку у наступний перiод)

Члени KoMicii: головний iIrжeHep

Некрасова С.В.
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огляду <05>травня 2020р.
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4

Герметизованi стики

Потребують поточного ремонту

5

Пiдлога

В задовiльному cTarri, в лiфтових
холах потребус замiни

6

Покрiвля

Потребуе поточного ремонту

7

Водостоки

Потребують поточIIого ремонту

8

Сходовi клiтки, сходовi
маршi
Балкони, лоджii, ганки
(огородженrrя балконiв i
лолжiй)
Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)
Смiттсзбiрнi камери
(волопровiд)

Потребуе поточного ремоrIту

9

10

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi.

l1

Riкна

Потребують поточного ремонту,
водоп()стачання потребуе
вiднов.rення в 1,2,З,4,5 пiд,
В задовi.пьному cTaHi.

l2

.Щверi

В задовi;rьному cTaHi

13

Вхiднi групи

Потребують поточного ремонту

l4

Козирки вхiдних груп

Потребують поточного ремонту

l5

Електрообладнання
(щитова, мережi,
будинкове освiтлення)

1б

Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних примiщень)
Системи центрального

Електрообладfiання в
задовiльному с,ганi,
електрощитовtr лотребуе
поточного ремо-:ту.
Лiфти прачюють в паспортному

11

1,7

l8
l9
17

режимi
ПотребуIоть поточного ремонту

опч}лен}UI

Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

Потребують поточного ремонту
Потребують поточного ремонту
В задовiльному ётанi.

I

Акт

загального огляду жилого будипку,
розташованого за адресою: вул. Пiвнiчна, 30

_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 пiдписtlпися, комiсiя у складi: головного iнженера ОД-505
Некрасовоi С.В., iнженера I-i категорii Лаврентьевоi T.I., майстра тех,.
дiльницi Ковальчук T.I.

з

05,05.2020р,

(дата початку огляду)

по 08.05.2020р.
(дата завершення огляду)

провела позачерговий огляд жилого будинку за адр есою вул. Пiвнiчнiй.30
1 встаIIовила таке:

1. Жtлтловий будинок, загальна площа якого становить 12802,З
кiлькiсть квартир - 2З2lлтук.

кв

N{

На прибудинковiй територii розмiщуеться лави для вiдпочинку:2шт

Техпiчпий стап жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огJIяду жилого будинку J\! З0 по вул. Пiвнiчнiй
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi
2.

та внl,трiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи rIO, ГВП'
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майлаIIчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
J\b

IIаймепування елемсIIта

Висrrовок про технiчrrий cTarr
елемеIIта (копструкцii)
будпнку

1

Фундаменти

В задовiльному cTaHi

2

Фасади

В задовiльному cTalti

J

Стiни

В задовiльному cTaHi

зlл (конструкцф булинку

Примiтка

