Акт
загальноrо оrляду житлового будинку,
розташованого за адресою: вул. Пiвнiчна,30
Ковальчук T.I.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з

обслуговування житлового фонду
Оболонського району м. Киева>
() -505
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписЕulися, комiсiя у складi: головного iнженера

ОД-505
Волошиноi Н.М., iнженера I-i категорii Лаврентьсвоi T.l., майстра техдiльницi
Кова.лIьчук T.I.

з l9.04.202lp.
(дата початку огляду)

по 23.04.2021р.
(дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою вул. ПiвнiчнiЙ. 30
l встановила, а саме:

1. Житловий булинок, загаJIьна площа якого становить 12802,З кв. м., кiлькlсть
квартир - 232шryк.
на прибулинковiй територiт розмiпtуеться 1 спортивний iгровий комплекс
<<Юко.

Технiчний стан 2lситлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд чаС проведення огляду житлового булинку Jф 30 на вул. Пiвнiчнiй
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкчiй, зовнirrlнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи цо, гвп, хвп,
каналiзацiт, лiфти, електрообладнання, спортивний майданчик та прилеглу

2.

територiю.
При цьому виявлено:
Найменування елемента
зlп (KoHcTpyKuii) булинку
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Фасади
Стiни
Герметизованi стики
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Висновок про техвiчний стан

елемента (KoHcTpyKutl)
будинку
В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi
Потребують поточного ремонту
В задовiльному cTaHi, в лiфтових
холах потребуе поточного
ремон,гу
Потребуе р емонту капlтаJIьного

Примiтка

1
8
9

l0

ll
l2

lз

l4
l5
lб
|7

l8

l9
20

2l
22

ВоJlсlстоки
Сходовi к.ltiтки, сходовi
маршi
Ба,rкони, лоджii, ганки
(огородженttя балконiв i
лоджiй)
Спr iттспроводи (к,rапани,
сr,овбури, шибери)
Смiтrсзбiрнi камери
(водопровiд)
BiKHa

flBepi

Вхiднi групи
Козирки вхiдних груп
Елекгрообладнанllя
(щитова, мережi,
булинкове освiтлення)
Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних примiщень)
Системи центрz1,1 ьного

харакIеру
Потребують поточного ремонту
Потребують ремонту
капiтального характеру
В задовiльному cTaHi, ганки
потребують поточного ремонту

В задовiльномч cTaHi
Водопостачання потребус
вiдновлення в 1,2 пiд.
В задовiльному cTaHi
Потребують поточного ремонту
В задовiльному cTaHi.
В задовiльному cTaHi
Елекгрообладнання в
задовiльному cTaHi.
Лiфти працюють в паспортному
режимi

В задовiльному cTaHi.

опalлен}Ul

Системи гарячого
водопостачанIlJl
Системи холодного
водопостачання i

В задовiльному cTaHi.
В задовiльному cTaHi.

каналiзацiТ

Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покрrггя)
Спорr,ивний майданчик

Асфа,rьтове покрит-гя потребуе
ремонту капiта,rьного характеру

В задовiльному cTaHi

Висновки Koмicil: технiчний стан житлового будинку Л'g 30 на вул. Пiвнiчнiй,
та спортивний iгровий комплекс (Юка)) - задовiльний. Житловий будинок
придатний до експлуатацiТ в весняно-лiтнiй п ерiод 202l р.
(очiнка технiчного стану, висновок про
булинку у н

Члени KoMicii: головний iнженер
iнженер

категорii
Майстер техдiльницi
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Лаврентьсва T.I.
Ковальчук T.I.

