
Висновки KoMiciI: технiчний стан житлового будинку по вул.Iliвнiчнiй,54
та спортивний майданчик та лави для вiдпочинку в задовiльному cTaHi..
Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2020р.

(оцiнка технi.lного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

Члени KoMicii: головний iнженер Некрасова С.В.

iнженер I-i категорii Лаврентьева T.I.

майстер тех..дiльницi Мiлiкаева З.М.

.Щата огляду <22 >квiтня 2020р.

Бс,п



4 Герметизованi стики Потребуrоть поточного peNloIlTy

5 Пiдлога В задовiльному cTaHi, в лiфтових
холах потребуе замiни

б Покрiвля Потребус поточного ремонту

,7 Водостоки Потребуrоть поточного pe]rroHTy

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребуе поточного ремонту

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

В задовiльному cTaHi

l0 Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi

Потребують поточного ремонту,
водопостачанЕя потребуе
вiдновлсння в 1,2,З,4,5,6 пiд.

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiл)

l1 BiKHa В задовi.l:ьнолtу cTaHi.

В задовiльному cTaHi

Потребуютr, поточного ремонту

l2 !Bepi

tз Вхiднi групи

l4 Козирки вхiдних груп Потребують IIоточного ремонту

Електрообладь-lа.ння в

задовiльному cTaHi.
Електрощитова глотребуе
поточного ремоr]ту

15 Електрообладнання
(щитова, мережi,
будинкове освiтлення)

Iб Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних примiщень)

Лiфти працюють в паспортному

режимi

Потребують поточr{(jго ремонтуl,| Системи центрчIльного
опitлення

18 Системи гарячого
водопостачання

l9 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

l7 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

18 Спорr,ивний майданчик

Потребують поточного ремонту

Потребуrоть поточtlого ремонту

Потребуе асфалБтування

В задовiльному с,ганi



Акт
загалыtого огляду жилого будипку,

розташовапого за адресою: вул. Пiвнiчна, 54
Мiлiкаева З.М.

(П,I.П. майстра)

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

(llазва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписшIися, комiсiя у складi:головного iнженера О!-505
HeKpacoBoi С.В., iнженера I-i категорii Лавренть€воi T.I., майстра тех..
дiльницi Мiлiкаевоi З.М.

з 22,04.2020р. по 24,04.2020 р.
(дата початку огляду)

провела позачерговий огляд жилого булинку за адресою вул. Пiвнiчнiй. 54
l вс,гаIIовила таке:

Техlliчний стан жилого булинку та його прибудиllковоI територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Лs 54 по вул. Пiвнiчrriй

комiсiя перевiрила стан нес)п{их та огороджувальцих конструкцiй, зовнiшнi
,га вrIутрiшнi ст,iни, стики, покрiвлIо, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацiТ, лiфти, електрообладнання, диrччi, спортивнi майдаIrчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

л!
з/Il

НайменуванrIя елемепта
(копструкцir) булипку

Висrlовок про техrriчrrий cTaIl
елемеп,га (кояструкцф
бyдиll ку

П рим iтKa

l Фl,ндаменти В задовiльному cTaHi

) (lасади В задовiльному cTaHi

з В задовiльному cTaHiCTiHrr

(дата завершення огляду)

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 14469,70 кв. м,
кiлькiсть квартир - 216 штук.
На прибулинковiй територii розмiщуеться спортивний майдапчик: футбольнi
ворота:2шт., баскетбольне кiльце = 1шт , лавочки для вiдпочинку,=6шт .


