
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Пiвнiчва,54-Г

Ле ь А.С. КП <Керуюча компанiя з
обслуговування житлового
фонду Оболонського району
м. Киева),
од-505

(П.I.П. майсrра)

(назва виконавця послуг)

Комiсiя у складi: головного iнженера Волошиноi Н.М., iнженера l-i категорii
Лаврентьевоi T.I., майстра техдiльницi Лесь А.С.

26.04.2022р. 29.04.2022р.
(дата початl(у огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: вул. Пiвнiчна, 54-Г
i встановила:
1. Житловий будинок, заг€}льна площа якого становить 18599,50 кв. м, кiлькiсть
квартир - 28б штук.
На прибудинковiй територii роЗмiu5rеться l дитячиiт майданчик.

(перелiк елементiв благоустрою)

2. ТехнiчниЙ стан житлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведеннlI огляду житлового будинку N9 54-г

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, електрообладнаннJI, дитячий майданчик
та прилеглу територiю.
При цьо виявлено:

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Сходовi к.пiтини потребують
капlтального ремоЕту.
Поточний ремонт п. М 1,8
проведено у 2021 роцi до 2
поRепхч

IIайменування
елемента (конструкцii)
будинку

Примiтка

1 енти
2 Фасади В задовiльно cTaHr
3 Стiни В задовiльно cTaHl
4 метизован1 стикиг В задовiльно стан1
5 Пiдлога В задовiльному cTaHi, в

лiфтовrх холах потребуе
поточного

6 По lвля В задовiльно стан1
Водостоки Потребутоть поточного

!емонту

ль
зlп

Висновок про технiчншй
стан елемента (конструкцii)
будинку
В задовiльному cTaHi

ремонту

нп2



9 В задовiльному cTaHi, ганки в
пiд'iЪдi JФ 2-7 потребують
поточного ремонту

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi
(заваренi завантажувальнi
клапани 06.04.2020 р.)

11 Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

Вiдсутне водопостачання в
п. Ng 6,7,8 пiд.

12 BiKHa В задовiльному cTaHi

13 Щверi В задовiльному cTaHi

|4 Вхiднi групи Потребують поточного
ремонту. Поточний ремонт
п. }Ф 1,8 проведено у 2021. роцi

Козирки вхiдних груп Потребують поточного
ремонту

1б Електрообладнання
(щитова, мережi,
будинкове освiтлення)

ЕлекгрообладнаннJI в

задовiльному cTaHi

|7 Лiфти (машиннi
примiцення, дверi
машинних примiщень)

Лiфти праuюють в
паспортному режимi

18 Системи центрального
опЕlлеЕнrI

Потребують поточного
ремонту

19 Системи гарячого
водопостачаннJI

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

Потребуrоть поточtlого
ремонту

2l Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове

Троryари потребують
капiтального ремоЕту

22 ий майданчик В задовiльно cTaHl

висновки koMicii: технiчний стан житлового булинку

Ns 54-Г на вул. Пiвнiчнiй, технiчний стан дитячого майданчика задовlльнии.

Житловий будинок придатний до експлуатацll у весняно-лiтнiй перiод 2022 року.
(оцiнка технiчного сгtlцу, висновок про гOтовнlсть до с

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-505

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii

Майстер техдiльницi

ксплчатtlцtl r(mлового будинку у насryпний псрiол)

волошина Н.м

Лаврентьева T.I

.Щата огляду < 29 > квiтня 2022 р-

Лесь А.С

Бмкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)

15

Потребують поточного
ремонту

покритгя)


