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загального огляду я(птлового будинку,

розташовавого за адресою: вул. Пiвнiчна,48

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

од_505

(П.I.П, майстра)

(назва виконавця послуг)

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

з 03.10 .2022о.
(дата початку огляду) (дата завершсIпи огляду)

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 8697,80 кв. м, кiлькrсть
квартир - 234шryк.
На прибулинковiй територii розмiulуеться 1 дитячий майданчик.

(перслiк елемсIrгiв благоустро ю)

2. Технiчппй стап житлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведеншI огляду житлового булинку Jф 48 на вул. Пiвнiчнiй

комiсiя перевiрила стан несrrих та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнi та
BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячого майданчика та прилеглу
територiю.
При цьому виявлено:

лlъ

з/п
Найменування елемента
(конструкцil) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцil)
бчдинку

П prrirliTKa

1 Фундамеlrги В задовiльному cTaHi
) Фасади Фасадна плитка потребуе

обсryкування
3 Стiни Потребують поточного ремонту
4 Герметизованi стики В задовiльному cTaHi

5 Пiдлога В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля Потребуе поточного ремокry
1 Водостоки Потребують поточного ремонту
8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi
Потребують капiтального
ремонту

9 Балкони, лодяtii, ганки
(огородження ба,rконiв i

В задовiлыIому cTalti

по 07.10.2022р.

провела огляд житлового будинку за адресою вул. Пiвнiчна. 48
1 встановила :



лоджiй)
10 Смiтгспроводи (клапани,

стовбури, шибсри)
В задовiльному cTaHi
(завантажувальнi клапани
смiттспроводу заваренi
2З.03.2020р.)

11 Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

Водопостачання вiдсутнс
в 1,2 пiд,

12 BiKHa В задовiльному cTaHi

13 .Щверi В задовiльному cTaHi

l4 Вхiднi групи Потребують поточного ремонту
15 Козирки вхiдних груп Потребують поточного ремонту
1б Елекгрообладнання

(щи,гова, мережi,
будинкове освiтлення)

Елекгрообладнання в
задовiльному cTaHi

|7 Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних примiцень)

Лiфти працоютъ в паспортному
режимi

18 Системи ценlрlцьного
опалсннJl

В задовiльному cTaHi.

19 Системи гаря!tого
водопостачаншI

В задовiльному cTaHi,

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

В задовiльному cTaHi.

2l Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покрктгя)

В задовiльному cTaHi.

22 .Щитячий майданчик Огорожа потребуе поточного
ремоЕry

Висновки KoMiciI: технiчний стан житлового будинку J\Ъ 48 на вул. Пiвнiчнiй,
технlчний сTEIH дитячого майданчика - й. Житловий будинок
придатний до експлуатац ll в осlнньо-зимо -2023 poKiB

(оцiнка тсхrdчного сгапуl висItовок п
'iиr'lогобу.чипку у п

Члени KoMicii: головний iнженер Волошина Н.М.

iнженер I-i категорii Лаврентьсва T.I.

Майстер техдiльницi а///

,Щата огляду (07> жовтня 2022 р.
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Мелiкасва З.М.


