Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул.Пiвнiчнiй,т
З2, дитячий майданчик та спортивний в задовiльному станi..Житловий
будинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2020р.
(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)
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.Щата огляду <05>травня 2020р.

екрасова С.В.
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Члени KoMiciT: головнлIй iIrжепер

^]

альчук Т.В,

2

Фасади

В задовiльному cTaHi

3

Стiни

В задовiльному cTaHi

4

Герметизованi стики

Потребують поточного ремонту

Пiдлога
б

Покрiвля

В задовiльному cTaHi, в лiфтових
холах потребус замiни
В задовiльному cTaHi

7

Водостоки

Потребують поточного ремонту

8

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

Потребус поточного ремонту

9

l0

I

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi.

11

BiKHa

Ilотребують поточного ремонту,
водопостачання потребус
ьi,дновлення в 1 ,2,3,4,5,6 пiд,
В задовiльному cTaHi.

l2

,Щверi

В задовiльному cTaHi

l1

]

lз

ВхiдIri групи

Потребують поточного ремонту

14

Козирки вхiдних груп

Потребують поточного ремонту

15

Електрообладнання
(щитова, мережi,
будинкове освiтлення)

tб

Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних примiщень')
Системи центральног()
опалення
Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачання i
кана,riзацii
Прибулинкова терLlторiя
(благоустрiй, асфшrьтове
по иття
[итячий та спортивний
майданчик

Електрообладнання в
задовiльному cTaHi,
електрощитова потребуе
поточного ремонlу.
Лiфти працюють в паспортному

l,|
18
19

l7
18

режимi
Потребують поточного ремонту
Потребують поточного pellroHTy
Потребують поточного peMo[ITy

Потребуе асфальтування

В задовiльному cTaHi

Акт
загального огляду_ жилого будиIlку,
розташоваIIого за адресою: вул. Пiвпiчrlа,32

_Ковальчук T.I._
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування

житлового фонду Оболонського раЙону м. Киева>,

од-505

(rlазва виконавця послуг)

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

HeKpacoBoi С.В., iнженера
дiльницi Ковальчук T.I.

I-i категорii Лаврентьевоi T.I.. майстра

тех..

по 08.05.2020р

з 05.05.2020р,
(дата початку огляду)

(дата завершення огляду)

провела позачерговий огляд жилого булинку за адр ecolo вул, Пiвrriчнiй, 32
I встаI{оI]иJlа таке:

1. Житловий будинок, загшъна площа якого становить 19390,7 кв.
кiлькiсть квартир - 2l5 штук.

м,

На прибудинковiй територii розмiщуеться дитячий майданчик з елементами
благоустроrо: лави для вiдпочинку=lшт,гiрка зi спуском:2шт.,пiсочник=lшт,,
балансир=3шт, гойдшlки=4шт, карусель=1 шт, драбина =Зшт,тренажери:6шт,
спортивний майданчик : ворота=2шт, футбольне кiльце=lшт
(перелiк елементiв благоустрою)

Техпiчний стан жилого булинку Tir його прибудипковоi териr,орii:
Пiд час проведення огJuIду жилого булинку Ns 32 по вул. Пiвнiчнiй
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджув.Lпьних конструкuiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнантlя, дитячi, спортивнi майланчики та
2.

прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
ль
з/п

Наймсrrуванltя слемеIlта
(коllструкцii) булипку

Висновок про техrriчllий cTarr
елемеIlта (копструкuii)
будиllку

1

Фундаменти

В задовi.lIьному cTaHi

I

Примiтка

