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Акт
загального огJlяду жllJloI,o булп lrKy,

розташоваllого за адресою: вул. Пiвlliчн:r, 2-Б

чук Т I КП <Керуrоча компанiя з

обслуговування я<итлового tРонду
Оболонського райоrIу м. Кисва>

(на]ва вико}lавtlя пос.-tl,г)

Ми, u,lо нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iHrKeHepa оД-505
Волоluиноi Н.М.., iнженера I-T ка,гегорii Лавреrlтr,своi T.I., rrайсr,ра l е\. _ti:lьницi
Ковальчук T.L

з 2l .09 ,2020р. по 24 9.2 20
(дата поча,гку оглялу) (:la,t,a завсрttlсtt l{я 0 г"lя] ()" )

провела огляд жил
i встановила таке:

ого будинку за адресою вчл. Пiвrriчнiй .2_Б

l. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 4992,2 кв. м, кiлькiсть
квартир - l lбштук,
На прибулинковiй територiТ розшriщусться дитячий майланчик з наступI{I{ми
еJlементами: лави для вiдпочиttку :l шт, гiрка зi спуском= l шт., драбина-2шт,
гойдалка-2 tпт

(rrерслiк е,цеvсн riв б-rаr o1cTpolo)

жlл,цого булпrrrсу та його tlрибулинковttТ теpltтopIl:
пр lll tя огляду )l(илого булинку J\q 2-Б по вул. Пiвнiчнiй комiсiя

стан несучих та огородх(увыlьних конст})укцl и, зовtIlшI]l та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, систеI\,tt,l Цо, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, стtортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

ll ar й Mell1,B:r rl tlя еле}tенl,а
(KoIlcTpyKltii) булltнкч

IJrlcHoBoK tlpo технiчttllii с гirtr
еJ ell cl t,I,rl (KottcTpvKuiT)
бyдlt tI ку

I3 зirдсlвi:I ы tclrl1 c-t,aHi

ПpttuiтKa

а;lиitc I} задоtli;tьrlоrr1, cTalri

Фундамеtrгиl

]

лъ
з/п

)



I

Сr,irlи I} заlрвiлыrому cTaHi

4 Герметtrзованi стиtси В задtовiльному cTaHi

5 Пi:t:lога l1o rрсбr t, llо-гочIlоl,о pc\IolI-I\

(

l I

l Io lв,Ilяl(p l Iо,rребус tIоточIlоl,о peNIoHl,y

l Iотребус tlоточtlого pe]\tolпy

l Iо,rpсбус lIoloчIlol о pe\lotl,1)8 Сходовi юriгки, сходовi
Mapuli
Балконlr, лоджii, ганки
(огородженrtя балкоrliв i

лоджiй)

В задовiльному cTaHi

С пt iттепроводи ( клапан l-t.

стовбl,ри. шlлбери)
I] заi toBi"rbHoMy стан i.

ll Сrriггезбiрнi каrlери
(водопровiа)

l]одоt tосr,ачаl tl Iя I|отреб},(]

tli;tItoB, tel t ня в lttiit.

i

lillil [J за.;tоtri.,tы toMy стан i.

l ltrгреб1 Kl l r, pcIlol l l}

l В за;кlвi.r ьнолtу cTaHi

t5 озиркt.t вхiдних грl,п В за;lовiльному cTaHi

!

6

ь)

11отребус поточtIого peNtoHTy

Лiфти lIpartKrroтb в tlас IIор,гI tolr\

релtиrti

l8 ы lого l] за,,tоtli:lыtоrt), cтaHi

l арячоl,о
чаIllIя

l] la.,ttl Bi;tt,lltrll l, с tatti

постачання l
зitLl ll

хоJlO.цllого l] за;lовi:rьнопtу cTaHi

Прибулинкова територiя
(благоусrрiй. асфальтове
цокри,t"rr)

Асфttльтове покри,гтя по,гребус
,Iмкового ремонту

fiлrгячий майдаt.tчик
(об;tадl tat rня ;чtаiiланчика)

В задовiльному cTaHi

l
l

,!

l]одост оки
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lз ,,rlBcpi

l9

7l

20

Електрообладнання
(щитова, мережi,

_бу4ццдqвlо9lлд9lц1)
JIiфr,и (Mar-ulrHHi

прлlмituеttrtя. дверi

олtl-lеIIIIя

II{llx I

Вхiлнi rрl,пlr

21

L

22



]

l}H о () },I lctl: технiчниЙ cTail житлового будинку по вул. Пiвrriчrriir, 2-Б
та дитячий маliданчик в задовiлыtому cTaHi. . Житловий будинок придатний
до екс l l в oclнHbo -зимовий гIерiод 2020 р.

(оцiнка технi.пtого стану. висновок гtро гоr,овнiс,гь.,lо експ-,tуатацii жилого
б1,;rинку у rlасr,l,пний ttерiод)

Члени KoMicii: го,:lовний iнженер Волошина IJ.M.

iпх<енер I-i категорii JIаврен,гьсва T'.I.

Майстер тех. дiльницi Ковмьчr,к T.I.

,Г{ата оглялу <2l> вересня 2020 р.


