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(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за алресою вyл. Пiвнiчнiй, 50
l встановила а саме:

На прибудинковiй територiТ розмiщуеться l дитячий майданчик.

2. Технiчний стан житлового були Hlcy та його прибудинковоi територiТ:
Пiд час проведення огляду житлового булинку }ls 50 на вул. Пiвнiчнiй, комiсiя

перевiрила стан несучих та огороджув€Iльних конструкчiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП' канаrriзацii,

лiфти, електрообладнання, дитячого майданчика та прилеглу територiю.
На момент перевiрки виявлено:

лъ
з/п

Найменування елемента
(конструкцii) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuii)
будинку

Примiтка

l Фундаменти В задовiльно cTaHl

2 Фасади В задовiльному cTaHi

3 В задовiльно стан l

Герметизованi стики В задовiльному cTaHi

5 Пiдлога В задовi.п ьно cTaHi,

6 Покрiвля Потребус поточного ремонту
1 Водостоки
8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi
Потребують ремонту
капiтального харакгеру

9 Ба;lкони, лоджii', ганки
(огородження бмковiв i лоджiй)

В задовiльному cTaHi

l0 Смiттепроводи (клапани, В задовiльно cтaHl

Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Пiвнiчнаr 50

(П.I.11. майстра)

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 783З,70 кв. м, кiлькiсть
квартир - 234шryк.

CTiH и

4

Потребують поточного ремонту



стовбури. шибери)

ll Смiттезбiрнi
КаМеРИ(водопровiд)

Водопостачання потребуе
вiдновлення

l2 BiKHa В задовiльному cTaHi
lз [Bepi Потребують поточного ремонту
l4 Вхiднi групи Потребують поточного ремонту
l5 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

Електрощитова потребуе
поточного ремонry

|7 ЛiфТИ 1машиннi прим iщення.

дверi машинних примiщень)
Лiфти працюють в паспортному
режимi

l8 Системи центрzrльного
опzшення

Потребуе ремонту капiтального
харакгеру

t9 Системи гарячого
водопостачання

Потребус ремоrrгу капiтального
харакгеру

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

Система ХВП потребуе
капiтального ремонry,
каналiзацiя потребус поточного
ремонту

2l Прибудинкова територiя
{ благоl стрiй. асфаль,lове покриlтя)

В задовiльному cTaHi.

22 Щитячий майданчик В задовiльному cTaHi.

Висновки Koмic[i: технiчний стан житлового бу,чинку JФ 50 на вул. Пiвнiчнiй та
дитячого майданчика - задовiльний, потребус встановлення огорожi навколо
майданчика, Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй
перiод 2021р.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)
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