
(лата завершення огJIяду)

II вела огляд жилого булинку за адресою вчл. Пiвrriчнiй. 2-А
i встановила таке:

l. Житловий будинок, загальна площа якого становить 6350, l кв. ]\{, кlлькlсть
квартир - lбштук., KiMHaT - 208 штук
IJa прибудинковiй територii розмiщусться дитячий майданчик з наступними
елементами: лави для вiдпочинку =2шт,гойдалка- l шт.,балансир= l шт.,

чниця: lшт
(перелiк елементiв благоустрою)

iчний стан жилого булинку та його llрибудинковоi TepIlTopii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку N9 2-А по вул, Пiвнiчнiй комiсiя

перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi та
BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП.
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При шьому виявлено:

Наймеllуваllня елеNtента
(копструкuii) булrtнк1,

[lримiтка

буlttнкr,

N9
зlп

Висновок про технi.lllий стан
еле}!еlt,га (конструкuiТ)

Ii} заllовiльнопrу cTattiе[I,tи

Фаса;lи I1оrребують Ilоточного ремон Iу

Стiни Поrребують поточного ремонту

Акт
загального огляду жилого будrtнку,

розташованого за адресою: вул. Пiвнiчна,2-А

Кова.цьчук l'.I.
(t I.I.1I. лtайстра)

КП кКеруrоча коN,Iпанiя з

обслуговування житлового фонду
Оболонського району м. Кисва>

ол_505
(назва викоtrавtlя t lос:tl,г)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера ОЛ-505
Волошиноi Н.М., iнженера I-r категорii Лаврентьсвоi'l'.I., лtайстра тех. лiльницi
Коiiальчук T.I.

з 21 .09 .2020n. по 24.09.2020 р.
(лата по.tатку огляду)
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В заловiльному cTaHi

[},зa.lotli,rbttort1, cтaHi

Поr,ребчс ре\{онт},

В заловiльному cTaHiкрiвляПо

1 Водостоки В задовiльному cTaHi

9

Сходовi клiтки, сходовi

царщ!
Бмконt,t. .цодtt<ii, ганки
(огородження ба,T коrriв i

лоджiй)

Поrребус поточного peмollтy

I] за;tоlli.tыtоrtt, c,t,atti

Слtiттспроволи (юrапани,
стовбури. rпибери )

l 0

Спrirтсзбiрнi ка[lgри
(водопровiл)

lJ за;ltlвi"t ы lort1 c,taHi

В iKHa
i

В задовiльношtу cTaHi. для
збереження енергоефекгивностi
потребують замiни

flBepi В заловi.,tьнолtу cTaHi

J Вхiлнi lрупи В задовiльному cTaHi

1.1 Козирки вхiдних груп в заjкlвi.rыtоrtл cтaHi

l5 Е;lекr,рооблаlltlанttя
(щlrтова, McperKi,
будинкове освiтлення)

I Io,rpe бус llо,гочноl,о peNIoHTy

lб Лiфти (r.rarrlиrrrri

прtlмitttеtIttя. ;tBepi
i\laIlIlIliIIиx прll лriпцень)

Лiф,ги IIраrtюlоть в пасIrор,tIIo\r),

реrкилt i

1,7 Системи ценlрального
опалення

В задовiльнолtу cTaHi

l8 Системи гарячого
водопостачанIIя

В задtlвiлылопtу cTtiHi

l

l8

9

l1

Поrребують поточIIого peMo}IT),

B,зa,,ttrtli",Iыtort}, cтaH i

I.] I"гя

IJ за.ltlвi,tьttоrl1, c,t alt i

Прибу.чинкова територiя
(благоусrрiй. асфаль,гове

i-

t

4 Герметllзоваlli стики

l1

Сlrстеrtи холодIIого
во/lопостачанlrя i

каllii,riзацiт

]

flи,гячий май]tаtrчик
)

5 Пiдлога

6

ll

l
.'
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lJиcrro в
1,а лит

чнии стан ll(итлового булинку по вул, Гliвнiчнiй, 2-А
задовlльному cTaHl., Житловий булинок придатний llo

зимовий перiо;t 2020 р.
(ottiHKa технiчного стану, висновок про готовнiс,гь ло експ,,lуатацii жи.пого

булинку у настуrlний перiол)

Члени KoMicii: головний iHжetIep [lо.rошина Н.М.

itiженер I-i категорii JIaBpeHr ьсва T,I.

Майстер тех. дiлыlицi Ковмьчук'l'.l

ffата оглялу <2 l> вересня 2020 р.


