llисповки KoMicii: технiчнtлй стан житлового будинку по вул.l1iвнiчнiй,54-Г

в

та ди,гячий майданчик
задовiльному cTaHi.. }Китловий будинок придатний
ло експлуатацii в весняно-лiтнiй перiол 2020 р.
(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у насryпний перiод)

Члени KoMicii: головний iнженер

екрасова С.В.

iнженер I-i категорii

маистер тех. дlльниц1

],tl рентьсва

){ё#,i:
a])

[ата огляду

<27>

квiтня

2020 р.

T.I.

вальччк T.I.

4

Герметизованi стики

Потребують поточного ремонту

5

Пiдлога

6

Покрiвля

В задовiльному cTalli, в лiфтових
холах потребус замiни
Потребус поточного ремонту

7

Водостоки

Потребують поточного ремонту

8

Сходовi клiтки, сходовi
маршi
Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)
Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)
Смiтгсзбiрнi камери
(водопровiд)

Потребус поточного peмoI{Ty

9

10

l1

В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi.

11

BiKlIa

Потребують поточного ремонту,
водопостачанн;t потребус
вiдновлення в 1,2,3,4,5,6,7,8 пiд.
В задовiльному cTatri

l2

Щверi

В задовiльному cTaHi

lз Вхiлнi

групи

Потребують поточного peMoHTyi

l4

Козирки вхiдних груп

В задовiльному cTaHi

15

Електрообладнання
(щитова, мережi,
будинкове освiтлення)
Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних примiщень)
Системи центрirльного
опалення
Системи гарячого
водопостачанIUl
Системи холодного
водопостачаrtня i
каналiзацii
Прибулинкова терrтгорiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

Електрообладнання в
задовiльному cTaHi.

1б

l1
18
19

l7

Лiфти прачюють в паспортному
режимi
В задовiльному cTaHi
В задовi.rrьному cTaHi
В задовiльпому cTaHi

В задовiльному cTaHi.

I

А

ltT

заtальцOга огJtsдgжилог0 будиIlку,
розташованого за адресою: вул. Пiвнiчна, 54-Г

_Ковальчук T.I._
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування

житлового фонду Оболонського району м. Кисва),

од-505

(ttlrзва викоrrавця послуг)

Ми, що нижче пiдпи салися, комiсiя у складi: головного iнжеttера ОД-505
HeKpacoBoi С.В., iнженера I-i категорii Лаврентьевоi T.I., майстра технiчноi
дiльницi Ковальчук T.I.

по 30.04.2020 р.

з 27 .04.2020 р.
(лата початку огляду)

(дата завершення огляду)

IIровела позачерговий огляд жилого будинку за адр есою вул. Пiвнiчrriй, 54-Г
1 встаItовила таке:

l.

Житловий будинок, загальна площа якого становить 18599,50 кв. м,
кiлькiсть квартир - 286штук,
На прибудинковiй територiТ розмiщусться дитячий майданчик з елементами
благоустроIо: лави для вiдпочинк55шт,гiрка зi спуском:lшт.,пiсочник з
грибком:lшт., драбина з турнiком:lшт, гойдалка:lшт
(перелiк елементiв благоустрою)

2.

Тсхlliчllий стан жилого булиllку та його прибудинковоi териr,орii:
Пiд час проведення огляду жиJIого булинку Ns 54-Г по вуJI. Пiвнiчнiй

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi май/Iаtlчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

л!

Наймснування

елемсlIта
зlп (копструкцii) булиlIку

Висrlовок rIpo техrriчrrий cTall
елемеIiта (копструкшll)
будппку

l

Фундапленти

В заловiлыlому cTaHi

2

Фасади

В задовi;tыrому cTaHi

-.)

Стiни

В за2lовiлыIому cTaHi

П

рипrir,ка

