
загальIlого о

розташованого за

к T.I.Ilвалок
' (П.I.П. майстра) обслуговуванпя житлового фонду

Оболонського району м, Кисва>fu
,Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера ОД-505
ВолошиноТ Н.М., iнженера I-i категорii Лаврентьсвоi T.I., майстра тех. дiльницi
Ковальчук T.I.

Акт
гляду жилого будиlrку,
адресою: ву,п. Пiвнiчrlа, 2/58

КП <Керуrоча компанiя з

i
з 2l .09.202 0р. по 24. 9.2020 р.

(дата початку огляду) (лата заверulення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою вул. Пiвнiчнiй.2/58
!встанови.lа:

l. Житловий булинок, загальна площа якого становить l6866,40 кв. м, кiлькiсть, квартир - l92 шryк.
На прибулинковiй територii розмiщусться лави для вiдпочинку :Зшт, дитячий
майданчик: лави для вlдпочинку З шт, ба;rансир l шт, пiсочниця - lшт,

коN{плекс lшт, гойдалка- l шт

l,:" (перелiк елеменr,iв благоустроrо)

2. Технiчrrий стан жилого булинку та його прибудинковоi територiТ:
Пiд час проведення огляду жилого булинку М 2/58 по вул. Пiвнiчнiй комiсiя

перевiри.па стан несучих ,га огороджуваJIьних конструкчiй. зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, систеN!и ЦО, ГВII, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дtлтячi, спортивtli майдаrtчики та
прил
llp цьому виявлено:

Прнrliткал!
з/п

Найменуваllня елемента
(KoHcTpyKuii) булинку

Висновок про Texшi.Irtrrй стан
елемента (конструкцii)
булипку

l унда1!lен,ги В задовiльноlrлу cTaHi

Фасади В задовiльному cTaHi

l

1



в за,ltовillьному cтaHi

l клiтки, сходовi I Iотребують поточного реNlон,гу

Слriтгсзбiрнi ка]\tсри
(водоtr овiд)

|2 BiKHa 11отребують peMo}lTy

13

В задовiльному cTaHi

В заловiльному cTaHi

с

Пiд;rога

Покрiвля

Водостоки

одов
Nla шl

Лiфти (маrпиннi
примiщення. двсрi
Nlашllнних п иrriщеttь
Системи цеIt,грiulыIого
оIliulеlIня

I] зa;KlBi.lbHorr) cтatti

I} за]tовi. tыttlrty cTarti

в одt,lпостачанI tя потребу с
вiдltов--lеlIня в 1.2.3 rriд.

лiфти прачюють в паспортно\tу

рсжилti

I] зl,,lсlв i, tы lo u) cr alti

В за,,lовi-r ьноплч cTatti

В заловi.,lьному cTaHi

l7

20

J Стiпи В задовiльному cTaHi

Поrребують поточного ремонту

5

б

,7

8

9 Балкони, лодх<ii, ганки
(огородження балконiв i

лоджiй)

В заловiльному cTaHi

10 Смiтгспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi

ll

l [оrребують ремон,tуflBepi

|4 Вхiдlri грr,п tr В заловiльному cTaHi

Козирки вхiдних групl5

lб Елекгрообладнання
(щrtгова, мережi,
будинкове освiтлення)

l8

l9

Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
tIo итt,я )

22 f итя.tий майданчик

2l В задовiльному cTaHi.

ll

l 4 Герметизованi стики

Системи гарячого
водопостачання
Систелtи холодItого
водопостачання i

кана,riзацiт

В задовiльному cTaHi



Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул. Пiвнiчнiй, 2/58.
лави для вiдпочинку та дитячий лtайданчик в задовi.ltьному cTaHi. Жит;tовий
буди}lок придатний до експлуатацtI в осtнньо-зимовиii перiол 2020 р.

(oui нка технiчного стану. висновок гlро готtlвнiс гь ,1о eKctl;tyar atliT жи;tсll,t,l

булинку у паступний перiол)

Члени KoMicii: головний iнженер

iнженер I-i категорii

Майстер тех. дiльницi

[ата огляду K2l> вересня 2020 р.

Волошина Н.М.

Лаврентьсва T.L

Кова.r ьчl,к -I'.l,


