
лкт
зiгального огляду жилого будинкуl

розташованого за адресою: вул. Пiвнiчнаr 50J,,1;

;l

Мелiкаева З.М.

од_505

по 01.10.2020 D.
(дата завершепня огляду)

(П.I.П. майстра)

(назва виконавця послл)

ми, що нижче пiдписЕUIися, комiсiя у складi: головного iнженера од-505
Волошиноi Н.М., iнженера I-i категорii Лаврентьевоi T.I., майстра тех. дiльницi
Мелiкасвоi З.М.

з 28.09. 2020р.rp}

lriiiiдi

(дата початку огляду)

l встановила таке:

1. Житловий будинок, загzшьЕа Iшоща якого становить 7833,70 кв. м, кiлькiсть

квартир - 234шryк.
на-прибудинковiй територii розмiшryеться дитячий майданчик з елементами

благоустрою: лави для вiдпочЙнк55шт, балансиг3щт, пiсочникl чт, драбина

з тчрнiком:lшт, гойдшtка= l шт,гiрка зi спуском пластикова= l шт. гiрка

"arria"u 
зi спуском :'Iшт, качалка=lшт та ryмове покриття майданчику.

(перелiк елементiв благоустрою)

Прпмiтка

2. Технiчпий стап жилого будпнку та його пршбудинковоiтерпторiii ,;

Пiд час проведення огляду *rno.o булинку J\lb 50 по вул. Пiвнiчнiй 
_ 
комiсiя

перевiрила Ъru, *r..уrrх та огороджувальню( конструкцiй, зовнiшнi та

"ф.рi*"i 
стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп, хвп,

каналiзацii, лiфти, елек,грообладнання, дитячi, спортивнi маЙданчики та

приJIеглу територiю.
При чьому виявлено:

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKulD

tФ
зlп

l

В задовiльному cTaHiФасади

КП <Керуюча компанiя з

обспуговування житлового фондr
Оболонського району м. Киево>

ib

провела оглядrr(илого булинку за адресою вул. Пiвнiчнiй, 50 1,,

;

Найменування елемента
(конструкчll) булинку

rп будинку

Фундаменти В задовiльному cTaHi

,
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Висновкrr Koмicii: технiчний стtш житлового будинку по вул. Пiвнiчнiй, 50 та
дитячиЙ маЙданчик в задовiльному cтaнi, потребуе встановлення огорожi
навколо маЙданчика. JКитловиЙ будинок придатниЙ до експJIуатацii в ociHHbo-
зимовиЙ перiод 2020р.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експJryатацii ж}tлого
- булинку у насryпний перiод)

Члени KoMicii: головнЙ iвженер ВолошинаН.М.

iнженер,!-i категорii Лаврентьева T.I.

Майстер тех. дiльницi Мелiкаева З.М.

.Щата огляду <З0> вересня 2020 р.
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