Акт

загального огляду житлового будинку,
розташованого за адресою: вул. Пiвнiчна,32

КП <Керуюча компанiя

Ковальчук T.l.

з

обслуговування житлового фонду
Оболонського району м. Киева>

(П.I.П. майстра)

о

-505

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера од-505
Волошиноi Н.М., iнженера l-i категорii ЛаврентьевоТ T.I., майстра техдiльницi
Ковальчук T.I.
по З0.04.202l р.

з26 04.202l

р,
(дата початку огляду)

(дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою вул. Пiвнiчнiй. 32
l встановила, а саме:
1. Житловий будинок, загальна площа якого становить l9З90,7 кв. м, кiлькiсть

квартир-215 штук.
на прибулинковiй територii розмiщуються

1

дитячий майданчик

та

l

спор тивний майданчик.

(перелiк елементiв благоустрою)

Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територi[:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Ns З2 на вул. Пiвнiчнiй
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю,, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи цо, гвп, хвп,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячого, спортивного майданчикiв та

2.

прилеглу територiю.
При uboMy виявлено:
Найменування елемента
(копструкчii[)
булинку
зlп

ль

1

7

3
4
5

Фундаменти
Фасади
Стirrи
Герметизованi стики
Пiдтога

Висновок про технiчний стан

елемента (KoHcTpyKuii)
будинку
В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi
В задовi-lrьному cTaHi
В задовiльному cTaHi, в лiфтових
холах по,требу€ поточного
peMotiTy

6
8

Покрiвля
Волостоки
Сходовi клiтки, сходовi

В заловi,;Iьному cTaHt
Потребу ють поточного ремонту
Потребують ремонту

П ри

мir,ка

9

10

1l

кап lта,тьного

Ба,rкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)
Смiттспроводи (к.папани,
стовбури, шибери)
Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

В задовiльному cTaHi.

l2

I}iKHa

1_]

;(Bepi

l4
15

lб
l7
l8
l9
20

харакгеру
В задовiльному cTaHi, ганки
потребують поточного ремонту

NrapцIl

Вхiднi групи
Козирки вхiдних груп
Елекгрообладнання
( щитова, мережi,
будинкове освiтлення)
JIiфти (машинпi
примiщення, дверi
машинних лримiщень)
Системи центрiшыlого

Водопостачання потребус
вiдновлення в 1,2,3,4,5,6 пiд.
В задовiльному cTaHi.
Пmребують поточного ремонту
Потребують поточного ремонry
Потребують поточного ремонту
Елекгроцlтгова потребуе
поточного ремонту.
Лiфти прачюють в паспортному
режимi

В задовiльному cTaHi

опatлення

Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачання i

В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi

кана.,тiзацii
21

.',

Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)
flитячий та спортивний
майланчик

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку Ns 32 на вул. Пiвнiчнiй,
дитячого та спортивного майданчикiв - задовiльний. Житловий булинок
придатний до експлуатацiТ в весняно-лiтнiй п ерiод 202lp.
(оцiнка технiчяого стану, висновок про готовнlсть до експл уатацll жилого
булинку у насту

tIлени KoMiciT: головний iнженер

о

;:

i

iнженер I-i категорii
J

Майстер техдiльницi

Щата огляду <30>

квiтня 202lp.

a

Волошина Н.М.
рентьева T.I.

с*,

Ковальчук T.I.

