
l}исllовки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул.[Iiвнiчнiй,48
та дитячий майданчик в задовiльному cTaHi,. Житловий будинок придатний
до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2020 р..

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

Члени KoMicii: головний iнженер Некрасова С.В.

iнженер I-i категорii врентьева T,L..

майстер тех,дiльницi iлiкасва З.М.

Щата огляду <24>квiтня 2020 р.



4 Герметизованi стики Потребують поточного ремонту

5 Пiдлога В задовiльному cTaHi, в лiфтових
холах потребус замiни

6 Покрiвля Потребуе поточного ремонту

7 Водостоки Потребують поточного ремонту

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

В задовiльному cTaHi

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

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

Потребують поточного ремонту,
годопостачання потребуе
l iдновлення в 1,2 пiд.

10 Смiтгспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

11 BiKHa IJ задовiльному cTaHi.

l} задовiльному cTaHi

Потребують поточного ремонту

В задовiльнопrу с,ганi

Елеr:трообладнання в

задопiльному cTaHi.

l2 [Bepi

lз Вхiлнi групи

l4 Козирки вхiдних груп

15 Електрообладнання
(щитова, мережi,
будинкове освiтлення)

16 Лiфти (машиннi
примiцення, дверi
N{ашинних примiщень)

Лiфти прачюють в паспортному
режимi

1,7 Системи центр:rльного
опzrлення
Системи гарячого
водопостачання

19 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

l7 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

l8 Щитячий майданчик

Потребl,r,lть поточного ремонту

Потребують поточного ремонту

Потребують поточного 
ремонT у

В задовiльному cTaHi.

Потребус пL)l]очного ремонту
ог )рол)tен lля майдаtIчика

I

I
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Акт
1з|альIOго о[лlд), циJ|ого qу4цнýу2

розташованого за адресоIо: вул. Пiвнiчпа, 48
Мiлiкаева З.М.

(П.I.П. майстра)

КП кКеруюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. КиевФ),
од-505

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера ОД-505
Некрасовоi С.В., iнженера I-i категорii Лаврентьсвоi T.I., майстра техпiчноТ

дiльницi Мiлiкаевоi З.М..

з22,04.2020 р. ло 24.04,2020 р.
(дата початку огляду)

провела позачерговий огляд жилого будинку за алрecolo вул. fliвнiчнiй. 48
I вс,гаrIовила таке:

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить
кiлькiсть квартир - 2З4штук.
На прибудинковiй терититорii розмiщу€ться дитячий
наступними елементами: лави для вiдпочинку=6шт,
пiсочник: 1 шт, гойдалка: 1 шт, карусель= 1 шт, качалка: 1 шт

8697,80 кв N1

майданчик з

балаlrсир= 1 шт,

2. Техпiчlrий стап жилого булипку та його прибудиltковоi r,ери,горii:
Пiд час проведення огJIяду жилого булинку Jф 48 по вул. Пiвнiчнiй

комiсiя перевiрила стан }Iесучих та огороджув€uIьних конструкчiй, зовнiшtli
та внутрiшнi с,гiни, стики, покрiвлtо, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнанttя, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

JФ
з/п

Наймсrlуваrrня елемента
(копструкцii) будинку

Висповок про техrliчпий cTalr
елемеlIта (коllструкцii)
будипку

П римirка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади

Стiни

Облицювальна плитка фасаду
потребуе обстукуванtlя

_.l В задовiльному cTaHi

(дата завершення огляду)



б 11окрillля

,7 Водостоки Потребують поточного ремонту

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребус поточного ремонту

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

В задовiльному cTaHi

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльноллу cTaHi

ll Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

Потребують поточного ремонту,
водопостачання потребуе
вiдновлення в 1,2 пiд.

l1 BiKHa В задовi;rьноплу cTaHi,

12 !Bepi В задовiльному cTaHi

lз Вхiднi групи Потребутоть поточного ремонту

14 Козирки вхiдних груп Потребують поточного ремонту

15 Електрообладнання
(щитова, мережi,
будинкове освiтлення)

Електрообладнан}ul в

задовiльному cTaHi, .

lб Лiфти (машиннi
приплiщсrIllя, дверi
машинtIих примiщень)

Лiфти працIоють в паспортному
режимi

11 Системи центрального
опалення

18 Системи гарячого
водопостачання

Потребують поточного ремонту

l9 Систепtи холодного
водопостачання i
каналiзацii

Потребуrоть поточного реrlоIl,гу

l1 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

В залоцiльнолцу cTaHi

В задовiльноплу cTaHi

Висповки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул.Пiвнiчнiй,Зб
та лави для вiдпочинку в задовiльному cTaHi.. Житловий будитIок
придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй

(очiнка технiчного стану, висновок про го ть до eKclIJl 11 }килого
булинку у tIаступн

Члени KoMicii: головний iнженер ОД-505
iнженер I-i категорii
майстер тех. дiльницi

,-
красова C.IJ.

аврентьева T.I.
овальчук T,i.

.Щата огляду: l2.>травIrя> 2020 року

iод)

9

Потребують поточного ремонту

I



Акт
3a га",lL::. a: ; j .,. :,,Dяду жfi .jrоrо будrlIlrу,

'J , , :!,:о::,_::::- ,i, l : .:i,,pccolo: вул. Пiвlriчпа,3б
_Ковальчук '.[.l._

(П.I.П. майстра)

KII кКеруюча компанiя з обслуговування
х(итлового фонду Оболонського рейопу м. Киева>,
од-505

(tlазва викоttавця послуг)

Ми, пlо ния<че пiдпи салися, колtir;iя у складi:.головного irtженера ОД-505
HeKpacoBoi С.В., iнцрнерз,.}-[, дрlе_гQрii Лаврентр9воi Т.I.,майстра тех,.

дirrьпицi КовалllУд.f,J. ...,ir!lf .t :1r /.-.

з 12.05.2020р. по 15.05.2020р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела позачерговий огляд жилого будинку за адрecolo вул. ПiвнiчlIiй, Зб
1 I]стаIIовиJIа,гаке:

1. Житловий будинок, загzшьна площа якого стаrlовить9З45,90 кв. м, Ki.ltbKicTb
квартир - 144 штук.
На прибулинковiй територii розмiщуеться лави для вiлпочинку :2шт,

'I'ехlliчllий c,r,aII жилого булинку та його Ilрибулинковоi r,ериr,орiТ:

Пiд час проведенrIя огляду жилого булиrrку Ns 36 по вул. Пiвнiчнiй
комiсiя перевiрила стаII цесучих та огороджувалыIих коuструкцiй, зовнiшнi
та BrryrpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВГI, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивrli майдаrtчики та
прилеглу територiю.
11ри цьому в!IявлеIIо:

лt
зlп

HaiiMelIyBaпllrr елсмеlrта
(коIlс,грукчii) булипку

Висrrовок llpo r,схlliчпий сr,ап
елемеtl,га (коIlс,грукцii)
будинку

1 Фуttламенти В задовiлыlому стапi

2 Фасаl(и В задовiльнопrу cTaHi

3

4

CTilt1.1

I'ерпtетrlзованi отlлttи

ГIizрlога

В задовiльнопrу cTaIri

Потребуlоr,l, 11оточпого рс]\{онт)/

В задовiлыlопtу cTaHi, в лiфтових
холах потребус замiIlи

5

П рипri,I,ка


