
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Пiвнiчна,54-В

Лесь А.с. КП <Керуюча компанiя з
обслуговування житлового

фо"ду Оболонського району
м. Кисва>>,

од-505

(П.I.П. маИстра)

(назва виконавця послуг)

Комiсiя у складi: головного iнженера Волошиноi Н.М., iнженера 1-Т ка,гегорiТ
ЛаврентьевоТ T.I, майстра техдiльницi Лесь А.С.

09 .09.202|о. 1з.09.202l р.
(дата початку огляду) (дата заверш"""" о.п"лу)

провели огляд житлового будинку за адресою: вул. Пiвнiчна, 54-В
i встановила:
1. Житловий будинок, загыIIьна площа якого становить 8881,90 кв. м, кiлькiсть
квартир - |4З штук.
2. Технiчний стан житлового будинку та його прибулинковоi територiТ:

Пiд час проведення огляду житлового булинку J\b 54-В
На ВУЛ. ПiВНiЧнiЙ комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних
КОНСтРУкцiЙ, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi,
СИСТеМИ ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання та прилеглу
територiю.
При цьому виявлено:

лъ
з/п

Найменування
елемента (конструкчlD
будипку

Висновок про технiчний
стан елемента (конструкцii)
будинку

Примiтка

1 Фундаменти Ц задовiльному cTaHi
,, Фасади В задовiльному cTaHi
3 Стiни в cTaHl
4 Герметизовi стики В задовiльному cTaHi
5 Пiдлога В задовiльному cTaHi, в

лiфтових холах потребуе
замiни

6 Покрiвля В задо. cTaHl
7 Водостоки Потребують поточного

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Сходовi клiтини потребують
капiтального ремонту.
Поточний ремонт п. Jф 1,2.3
проведено у 2021 роцi до 2
поверху

l

/чlчlчц l



9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)

В задовiльному cTaHi

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi
(заваренi завантажувальнi
кJIапани 26.03.2020 р.)

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

Вiдсутне водопостачання в п
J\ъ 1,2,3,4.

|2 BiKHa В задовiльному cTaHi.
13 !Bepi В задовiльному cTaHi
l4 Вхiднi групи Потребують поточного

ремонту в п. }lb 4. Поточний
ремонт п. }lb 1,2,3 проведено у
202| роцi .

15 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi
1б Електрообладнання

(щитова, мережi,
будинкове освiтлення)

Електрообладнання в
задовiльному cTaHi.

l7 Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних примiщень)

Лiфти працюють в
паспортному режимi

18 Системи центрЕLльного
оп€Lпення

В задовiльному cTaHi

19 Системи гарячого
водопостачання

В задовiльному cTaHi.

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

В задовiльному cTaHi

Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

Троryари потребують
капiтального ремонту

Висновки KoMiciI: технiчний стан житлового булинку N9 54-В
На ВУЛ. ПiВнiчнiЙ, - задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацiТ в
осiнньо-зимовий перiод 2021-2022 poKiB.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експJryатацiТ;китлового будинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-5 волошина Н.м

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii Лаврентьсва T.I

Майстер техдiльницi

оБслу
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!ата огляду к 13 > вересня 2021 р.

Лесь А.С
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