Акт

загального оrляду житлового будинку,
розташованого за адресою: вул. Пiвнiчнаr 48
Мелiкаева З.М.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з

обслуговування житлового фонду
Оболонського району м. Киева>
0од_505

(назва виконавця посrryг)

Ми, що нижче пiдписшIися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера

ОД-505
Волошиноi Н.М., iнженера I-i категорii Лаврентьевоi T.I., майстра техдiльницi
МелiкаевоТ З.М.
з 26.04.202lp.
(дата початку огляду)

по 30.04.202l р.
(дата завершення оглялу)

провела огляд житлового будинку за адре сою вул. Пiвнiчнiй, 48
l встановила, а саме:

1. Житловий будинок, загЕцьна площа якого становить 8б97,80 кв. м, кiлькiсть
квартир - 2З4шryк.
На прибу динковiй територii розмiпдусться l дитячий майданчик.

Технiчнпй стан житлового будинку та його прпбудинковоI територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку ]ф 48 на вул. Пiвнiчнiй
комiсiя перевiрила стан несrlих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячого майданчика та прилегlry

2.

територiю.
При цьому виявлено:
лl!
з/п

Найменування елемента
(конструкulD булинку

l

Фундаменти
Фасади

2

5

Стiни
Герметизованi стики
Пiдлога

6

IIокрiв.-rя

7

Водостоки
Сходовi юriтки, сходовi

3
4

8

Висновок про технiчний стан

елемента (KoHcTpyKulD
будинкч
задовlльному стан1
Облицювальна плитка фасалу
потребуе обсryкування
Потребують поточного ремонту
В заловiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi
Потребують поточного ремонту
Потребусють ремонту

Примiтка

маршl
9

10
11

12

Ба,rкони, лоджii, ганки
(огородження ба,rконiв

лоджiй)
Смiтгепроводи (клапани',
стовбури, шибери)
Смiтгсзбiрнi камери
(водопровiл)
BiKHa

13

!Bepi
Вхiлнi групи

15

Козирки вхiдних груп
Елекгрообладнання
(щrгова, мережi,
будинкове освiтлення)
Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних примiщень)
Сиgтеми центрtlльного

l4
16

!7
18

l9
20

2l

))

i

опаленнrI

Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)
!итячий майданчик

капlтtIльного харакгеру
В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi.
Водопостачанrrя потребуе
вiдновлення в 1,2 пiд.
В задовiльному cTaHi.
Потребують поточного ремонту
Потребlтоть поточного ремонту
Потребують поточного ремонту
Елекгрообладнан}Iя в
задовiльному cTaHi.

Лiфти працюють в паспортному
режимi
Потребуе ремоmу капiтального
хараюеру
Потребуе ремоrггу капiтального
харакгеру
Потребус ремокгу капiта.пьного
харакrеру

Висновки KoMicii: технrчний

В задовiльному cTaHi.

Потребуе поточного ремонту
цегляноi огорожi дитячого
майданчика

стан

житлового будинку

48

на
вул. Пiвнiчнiй та дитячого майданчика - задовiльний. Житловий будинок
придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2021р.
JЮ

(оцiнка технi.шого стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у
ror1

Волошина Н.М.

Члени KoMicii: головний iнженер
о

iнженер I-i категорii

Майстер техдiльницi

,Щата

огляду <З0> квiтня 2021' р.

д

i;ffi|l,.

Лаврентьева T.I.

Мелiкаева З.М.

