
Висllовки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул,Пiвнiчнiй,50
та дитячий майданчик в задовiльному cTaHi, потребус встановлення огорожi
Ilавколо майданчика. Житловий будинок придатний до експлуатацii в

весняно -лiтнiй перiод 2020 р..
(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого

булинку у наступний перiод)

Члени KoMicii: головний iнженер расова С.В.

iнженер I-i категорii ен,гьева Т.I..

маистер тех.дlльниц1 iлiкаева З.М.

.Щата огляду <24 квiтня> 2020 р.
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J Стiни В задовiльному cTaHi

4 Герметизованi стики В задовiльному cTaHi

5 Пiдлога В задовiльному cTaHi,

б Покрiвля Потребус поточного ремонту

,7 Водостоки

Потребvе поточного ремонту8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження ба.rконiв i
лолжiй)

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

Потребуrоть поточного ремонту,
водопостачання потребуе
вiдновлення в 1.2 пiд.
В задовiльнсlму cTaHi,

В задовiльнолт,у cTaHi

Потребуrоть поточного peMoHTyi

Потребують поточi{ого ремонту

l0 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

l1 Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

11 BiKHa

|2 !Bepi

lз Вхiднi групи

1,4

15 Електрообладнання
(щитова, мережi,
будинкове освiтлення)

Електрообладнання з
задовiльному cTaHi.
Електрощитова потребуе
поточного ремонту

1б Лiфти (машиннi
примiцення, дверi
машинних примiщень)

Лiфти праrюють в паспоотному

режимi

Потребують поточного peMl,)HTy1,7 Системи центрального
опалення

18 Системи гарячого
водопостачання

Потребують поточного ремонту

l9 системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

|,7 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

l8 .Щиrччий майданчик

Потребують поточного ремонту

В задовi.,tьному cTaHi

В задовt.ltьному cTaHi,

Потребують поточного ремонту

Козирки вхiдних груп



Акт
загального огляду жиJrого будинку,

розташованого за адресоIо: вул. Пiвнiчна, 50

Мiлiкаева З.М.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Кисва>,
од-505

(нzrзва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi:головного iнженера ОД-505
HeKpacoBoi С,М., iнженера I-i категорii Лаврентьевоi T.I., майстра технiчноi
дiльницi Мiлiкасвоi З.М.

з 22.04.2020 р по 24.04.2020 р
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела позачерговий огляд жилого булинку за адрecolo вул. ПiвrIiчIIiй, 50
l вс,гановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 78З3,70 кв. м,
кiлькiсть квартир - 234штук.
На прибудинковiй територii розмiщуеться дитячий майданчик з елементами
благоустрою: лави для вiдпочинку=5шт, балансир:Зщт, пiсочник=lшт,
драбина з турнiком:lшт, гойдалка:lшт,гiрка зi спуском пластикова: l шт.
гiрка плеталева зi спуском = 1шт, качалка:lшт та гумове покриття
майданчику.
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Техпiчllий стаII жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого будинку Ns 50 по вул. Пiвнiчнiй

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджув€Lпьних конструкцiй, зовttiшtrli
та внутlэiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Найменування елсмеIlта
(KollcTpyKuir) булипку

Висllовок про тсхнiчний cTarl
елемеtIта (коllструкцii)
бyдиllку

Припtil,ка

l Фундаменти В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHiФасади
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