Акт

загального огляду житлового булпнку,
розташованого за адресою: вул. Пiвнiчнаr 50

КП <Керуюча компанiя

Мелiкаева З.М.

з

обслуговування житлового фонду
Оболонського району м. Киево>
о п -505

(П.I.П. майстра)

(назва виконавця послуг)

Комiсiя у скJIадi: головIlого iнженера ОД-505 Волошиноi Н.М., iнженера I-i
категорii Лаврентьевоi T.I., майстра техдiльницi Мелiкаевоi З.М.
по l6.09.2021 р.

з 1З.09.2021р.
(дата початку огляду)

(дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою вул. Пiвнiчнiй. 50
1 встановила :

1. Житловий будинок, загальна IuIоща якого становить 78ЗЗ,70 кв. м, KbKicTb
квартир - 234шryк.
На прибудинковiй територii розмiщусться l цlтялий майданчик.

Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територi[:
Пiд час проведення огляду житлового будинку Ns 50 на вул. Пiвнiчнiй, комiсiя
перевiрила стан нес)дих та огородкувzIльних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдlоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii,

2.

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

Найменування елемента
зlп (конструкцii) будпнlсу

ль

1

Фундаrrtенти

2

Фасади

3
4
5
6
7
8

Стiни

9

Герметизовапi стики
Пiдлога
Покрiвля
Водостоки
Сходовi клiтки, сходовi
маршi
Балкони, лоджi| rанки

(огоролженяя балконiв i лоджiй)

10

Смiтгепроводи

(клапани,

Висповок про технiчний стап
елемента (копструкцft)
будпнку
В задовiльному cTaHi
Фасадна rrлитка потребуе
обсryцrвання
В задовiльному cTaHi
В задовiльвому cTaнi
В задовiльному cTaHi,
Потребуе поточЕого ремоЕту
Потребlтоть поточного ремонту
Потребlтоть капiтального
ремонту
В задовiльному cTaHi, rанки
потребують поточного ремонту
В задовiльному cTaHi

Примiтка

стовбури, шибери)

l1
12

lз

Смiтгезбiрнi камери

(волопровiл)

BiKHa
Щверi

l4 Вхiднi групи
15
1б

Козирки вхiдних груп
Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове

освiтлення)

l7

ЛiфТИ

18

Системи центр€rльного

1машиннi прпмiщення,

лверi машиннпх примiщень)

опаленнrI

l9 Системи

гаря!Iого
водопостачанЕя

2l

Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii
Прибудинкова територiя

22

,Щитячий майданчик

20

(благоустрiй, асфальтове покриття)

(завантажува.гrьнi клапани
смiтгепроводу заваренi
23.03.2020р.)

водопостачання вiдсутне
в 1,2 пiд
В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi
Потребують поточного ремонту
В задовiльному cTaHi
Електрощитова потребу€
поточного ремонту
Лiфти праIцоють в паспортному
режимi
Потребують капiтального
ремонту
Потребують капiтальноrо
peMolrry
Система потребуе капiта.пьного
ремонту

В задовiльному cTaHi.
В задовiльному cTaнi, але
потребу€ встановJIеннJI огорожi
Iltlвколо майданчика.

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будиIrку Ns 50 на вул. Пiвнiчнiй задовiльний, техЕiчний cTElH дитячого майданчика - задовiльний, апе потребуе
встalновленIu огорожi навколо майданчика. Житловий будинок придатний до
експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод 202l -2022 рокlв.
(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до екс[Iryатацii жилого
будинку у Еаступний перiод)

Члени KoMicii: головний iнженер
iнженер I-i категорii

Майстер техдiльницi

,Щата

огляду <16> вересня 202l р.

Волошина Н.М.

ý
о ьсгI
*

д\ п

ов

Лаврентьева T.I.

Мелiкасва З.М.

