
Акт
загальпого огляду 2кптлового булпнку,

розташованого за адресою: вул. Пiвнiчнаr 48

Мелiкаева З.М. КП <Керуrоча компанiя з
обслуговування житлового фонду
Оболонського району м, Киева>>

о -505
(назва виконавця послуг)

Комiсiя у складi: головного iнженера од-505 Волошиноi Н.М., iнженера I-i
категорii Лаврентьевоi T.I., майстра техдiльницi Мелiкаевоi З.М.

з lЗ.09.2021р. по 16.09.2021 р.
(дата початку огляду) (дата зазершення огляду)

1 встановила :

1. Житловий будинок, загЕчIьна площа якого становить 8697,80 кв. м, кiлькiсть
квартир - 234шryк.
На прибудинковiй територii розмiщуеться 1 дитячий майданчик.

2. Технiчний стап житлового булинку та його прпбудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового будинку Ns 48 на вул. Пiвнiчнiй

комiсiя перевiрила стан несу{их та огороджув€lльних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, сисrЫи цо, гвп, хвп,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячого майданчика та прилеглу
територiю.
При цьому виявлено:

лE
з/п

Наймепуваппя елемента
(копструкцii) булинку

Впсновок про технiчпий стан
елемепта (конструкцф
б ди

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi
, Фасади Фасадна плитка потребуе

об aHHJl
3 Стiни п еб поточн гооотр ують онтурем
4 Герметизованi стики В задовiльно мч cTaнl
5 Пiдлога В задовiльному cTaHi
б Покрiвля В задовiльному cTaHi
7 Водостоки Потребують поточного ремонту
8 Сходовi юriтки, сходовi

ш1
Потребують капiтального

9 Ба.,rкони, лоджii, ганки в ьовlл нзад о станму

(П.I.П. майстра)

провела огляд житлового будинку за адресою вул. Пiвнiчнiй. 48

ремонту



(огородження балконiв i
лоджiй)

10 Смiттепроводи (шtапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi
(завантажувальнi кпапани
смiтгепроводу заваренi
23.0З.2020р.)

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

Водопостачання вiдсутне
в 1,2 пiд.

|2 BiKHa В задовiльному cTaHi
13 .Щверi В задовiльному cTaHi
l4 Вхiднi групи Потребують поточного ремонту
15 Козирки вхiдних груп Потребують поточного ремонту
1б Елекгрообладнання

(щитова, мережi,
будинкове освiтлення)

Елекгрообладнання в
задовiльному cTaHi

l7 Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних примiщень)

Лiфти працюють в паспортному
режимi

18 Системи центрчrльного
опtшенIUI

Потребують капiтального
ремонту

19 Системи гарячого
водопостачання

Потребують капiтального
ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i
кана.пiзацii

Потребують капiтального
ремонту

2l Прибулинкова тери,горiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

В задовiльному cTaHi.

22 .Щитячий майданчик Потребуе поточного ремонту

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку JФ 48 на вул. Пiвнiчнiй,
технiчниЙ стаН дитячогО майданчика - задовiльний. Житловий будинок
придатний до експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод 202I -2022 poKiB.

(оцiнка TexHiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у

Члени KoMicii: головний iнженер

iнженер I-i категорii

Майстер техдiльницi

Волошина Н.М.

Лаврентьева T.I.

Мелiкаева З.М.
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.Щата огJIяду (1б) вересня 2021 р.


