
Акт
загальпого огляду r(итлового будипку,

розташовашоrо за адресою: вул. Пiвнiчна, 52

Мелiкаева З.М
(П.I.П. майстра)

з 1З.09.2021р.
(лата початку огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою в
1 встановили :

l. Житловий будинок, заг€uIьна площа
кiлькiсть квартир - 234 шryк.

КП <Керуточа компанiя з
обслуговування житлового фонду
Оболонського району м. Киева>>

од_505

(назва виконавця послуг)

по lб.09.202l р.
(дата завершення огляду)

Пiвнiчна. 52

якого становить 7780,4 кв. м,

На прибудинковiй територii розмiщуеться
спортивпий майданчик.

(перелiк елементiв благоустрою)

2, Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд чаС проведення огляду житлового будинку Ns 52 ,ru 

"уr. Пiвнiчнiй
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, .""r.r, цо, гвп, хвп,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi ruйдurо"*" rч
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

1 дитячий майданчик та 1

Найменування елемента
(конструкчф будинку

Висновок про технiчпий стап
елемента (конструкцii)

дин

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльно му cTaHi
2 Фасади Фасадна плитка по,гребуе

об вання
3 Стiни В задовiльному cTaHi

Герметизованi стики В задовiльному cTaHi
5 Пiдлога В задовiльномч cTaHi
6 Покрiвля Потребус поточного ремонту
7 Водостоки п ть пото очн го мотребую р онту
8 Сходовi клiтки, сходовi Потребують капiта.ltьного

емо

J{b

з/п

4

IvIapml



9 Балкони, лоджii', ганки
(огоролженIш балконiв i
лоджiй)

В задовiльному cTaHi

10 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi
(завантажувальнi кJIапани
смiтгепроводу заваренi
24.03.2020р.).

11 Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

Водопостачання вiдсутне
в 1,2 пiд.

11 BiKHa В задовiльному cTaHi.

12 .Щверi В задовiльному cTaHi.

13 Вхiднi групи В задовiльному cTaHi

l4 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

15 Елекrрообладнання
(щlrгова, мережi,
будинкове освiтленrrя)

Елекгрощитова потребуе
поточного ремонту.

1б Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних примiщень)

Лiфти працюють в паспортному
режимi

11 Системи центрrrльного
оп€шеннrI

Потребуе капiтального ремонту

18 Системи гарячого
водопостачання

Потребуе капiта-тlьного ремоЕry

19 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

Потребуе капiтального ремонту

20 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфшlьтове
покритгя)

В задовiльному cTaHi, асфальтове
покриття потребуе капiтального
ремокry

2l ,Щитячий майданчик В задовiльному cTaHi

22 Спортивний майданчик Потребуе поточного ремоrrгу

Висновки KoMici[: технiчний стан житлового будинку JФ 52 на вул. Пiвнiчнiй
дитячого та спортивного майданчикiв задовiльний. Житловий булинок
придатний до експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод 202|-2022 poKiB.

(оцiнка технi.шrого стану, висновок про готовнiсть до експлуатацiI жилого
булинку у

Члени KoMicii: головний iнженер Волошина Н.М.

iнженер I-i категорii Лаврентьева T.I.

Майстер техдiльницi

оьсп

.Щата огляду (1б> вересня 202Ip

Мелiкасва З.М.


