
лкт
заfальпого огляду жплого будшпку,

розта_lllованого за адресою: вул. Пiвнiчна, 48

по 01.10.2020 р.
(дата завершення огляду)

Мелiкаева З.М. КП <Керlточа компанй з
обсrryговування житлового фондl
Оболонського району м. Киево>

(П.I.П. майстра)

о -505

Ми, щО нижче пiдписалися, KoMicй у складi: головного iнженера од-505
Волоrциноi Н.М., iнженера I-i категорii Лаврентьевоi T.I., майстра тех. дiльницi
Мелiкаевоi З.М.

з28.09.2020о.
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провела огляд жилого будинку за адресою вул. Пiвнiчнiй .48
l встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 8697,80 кв. м, кiлькiсть
квартир - 234шryк. .h

на прибулинковiй терититорii розмiпду€ться дитячий майданчик з наступними
елементЕIми: лави др вiдпочинку=6шт, балансир:l шт, пiсочник=l шт,
гойда.ltка= l шт, карусель= l шт, качшtка:l шт

.:,,

2. Техцiчний стан 2килого булипку та його прпбудпнковоi тершторii:
Пiд час проведенч}огляду жилого будинку ЛЬ 48 по вул. Пiвнiчнiй комiсiя

перевlрила стан несучих та огороджувЕrльних конструкцiй, зовпiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоy, BiKHa, дверi, системи цо, гвп, хвп,
канаlriзацii, лiфти, елек,грообладнання, дитячi, спортивнi майданчикц та
приJIеглу територiю.
При цьому виявлено:

Найменуваннf 'елемента
(KoHcTpyKull) будинку

Внсновок про технiчний стап
елемента (конструкцф
будинку

Прпмiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади Облицюва.llьна плитка фасаду
потребуе обсryкування

(назва виконавця посrгуг)
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з/п

(дата початку огляду)
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Впсцовки KoMicii: теl,нiчний стан житлового булинry по вул. Пiвнiчнiй,48 та
дитячий майданчик d'задовiльному cTaHi. Житловий будинок придатний до
експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод 2020р.

(оцiнка TexHi чною cTilнy, висновок про готовнiсть до експ;rуатацii жилого
булинку у насryпний перiод)

Майстер тех. дiльницi

.Щата огляду <30> вересня 2020р.

ВолошинаН.М.

Лаврентьева T.I.

каева З.М.
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Члени KoMicii: головний iнженер

iнженер'I-i категорii


