Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул.Пiвнiчнiй,52

в

та дитячий майданчик
задовiльному cTaHi,. Житловий будинок придатний
до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2020р....
(оцiнка техrIiчпого стану, висновок про готовlтiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний п
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Стiни

В задовiльному cTaHi
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Герметизованi стики

В задовiльному cTaHi
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Пiдлога

В задовiльному cTaHi
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Потребус поточного ремонту

,7

Водостоки

Потребують поточного ремонту

tl

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

Потребуе поточного ремонту
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BiKHa
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,Щверi

В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi.
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Потребують поточного ремонту,
водопостачання потребуе
вiдновлення в 1,2 пiд.
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В задовiльному cTaHi
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lз Вхiднi
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В задовiльному cTaHi
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Козирки вхiдних груп

В задовiлыIому cTaHi
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Електрообладнання
(щитова, мережi,
будинкове освiтлення)
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Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних примiщень)
Системи центрzrльного
опалення
Системи гарячого
водопостачаншI
Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)
flитячий майданчик

Електрообладнання в
задовiльному cTaHi,
електрощитова потребуе
llоточного емо
Лiфти прачIоють в паспортному
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Потребують поточного ремонту
Потребують поточного ремонту
Потребують поточного ремонту
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Акт
загального огляду жилого будипку,
розташоваIrого за адресоrо: вул. Пiвнiчпа, 52

_}Iiлiкасва З.NI._

(П.I.П. Iчrайстра)

КП кКеруюча компанiя з обслуговування

житлового фонду Оболонського раЙону м. Кисва),

од-505

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi:головного iнженера о[-505
HeKpacoBoi С.в., iнженера I-i категорii ЛаврентьевоТ T.I., майстра технiчноi

дiльницi Мiлiкаевоi З.М..
з 22.04.2020
(лата початку огляду)

по 24.04.2020 р.
(дата завершення огляду)

провела позачерговий огляд жилого будинку за адр есою вул. Пiвнiчнiй, 52
l l]сl,аIIоl]ила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 7780,4 кв. м, кiлькiсть

квартир

- 234 штук.

На прибудинковiй територii розмiщуеться дитячий майданчик з елементами
благоустрою: лави для вiдпочинку:3шт, балансир:3шт, гойдалки :4шт,
турнiк:lшт, гiрка зi спуском:lшт.,пiсочник :1шт., драбина =3шт, бум:lшт,
качшIка=lшт
(перелiк елементiв благоустрою)

Техпiчпий стан жилого будинку та його прибудипковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Jф 52 по вул. Пiвнiчнiй
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлIо, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
2.

прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
ль
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елемепта

з/п (коllструкuф будинку

Висllовок про техrriчrrий cTarl
елемеttта (копструкцii)
будиllку
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Фундаменти

В задовiльному cTaHi
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Фасали

ФасадIrа плитка потребуе
обстукування

П рим
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