
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Пiвнiчна,50

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

од_505

(П,I.fl. майстра)

(назва виконавця послуг)

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

з 0З.10,2022р. по 07.10.2022 р.
(дата початку огляду) (дата завершепIи огляду)

l встановила :

1. Житловий будинок, загIIJIьна площа якого становить 78зз,7О кв. м, кiлькiсть
квартир - 2З4шryк.
На прибудинковiй територii розмiшlуеться l дитячий майданчик.

2. технiч ний стан житлов"."'ЫН;i:f '# ;:#;ТЁ],
Пiд час проведення огляду житлового будинку ЛЬ

удинковоi територiТ:
50 на вул. Пiвнiчнiй. комiсiя

перевlрила стан несrrих та огороджувальних конструкчiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвrпо, пiдлоry, BiKHa, дверi, "r.r"", цо, гвп, ХВП, канаriзацiТ.
лiфти, електрообладнання, дитячого майданчика та прилеглу територirо.

На момент перевiрки виявлено:

Фасадна плитка потребуе
обс ання
В задовiльно cTaHl
В задовiльно cTaHl
В задовiльно cTaHi,
В задовiльно cTaHl

JФ
з/п

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технi.lний стан
елемента (конструкцii)
б дин

Прlr ilr iTKa

1 аменти В задовi"rьно п,{ч стан1
2 Фасади

з Стiни
4 метизованl стикиг
5 Пiдлога
6 Покрiвля
7 Водостоки По еб ть поточного ellloH
8 Сходовi клiтки, сходовi

м ш1
Потребують капiтапьного
ремонту

9 Балкони, лоджii, rанки
(огоролженrл баmонiв i лолжiй)

В задовiльному cTaHi, rанки
по ео поточного емо

10 CMi ОВОДИ (клапани, В задовiльно стан1
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стовбури, цибери) (завантаNсувальнi клапани
смiтгепроводу заваренi
23.03.2020р.)

ll Смiтгезбiрнi камери
(волопровiл)

Водопостачання вiдсутне
в 1,2 пiд

12 BiKHa В задовiльному cTaHi

lз .Щверi В задовiльному cTaHi
l4 Вхiлнi групи Потребlють поточного ремонту
l5 Козирки вхiдних груп В задовйьно cTaHl

lб Елекгрообладнання
(щrrова, мережi, будинкове
освiтлення)

Електрощитова потребус
поточного ремонту

ЛiфТИ 1машиннi примiщення,
дверi мачrинних примiщень)

Лiфти прачюють в паспортному
режимi

l8 Системи центрального
опаJIення

Потребують капiтального
peмo}rry

l9 Системи гарячого
водопостачанЕя

Потребують капiтального
ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i
каIrалiзацii

Потребують капiтального
ремонту

2l Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове покриття)

В задовiльному cTaHi.

22 ,Щитячий майданчик Потребуе встановлення огорожi
навколо майданчика.

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового булинку
Ns 50 на вул. Пiвнiчнiй - задовiльний, технiчний стан дитячого
майданчика - задовiльний, ме потребуе встановлення огорожi навколо
майданчика. Житловий будинок придатний до експлуатацii в осiнньо-зимовий
перlо д 2022-2023 poKiB.

(оцiвка технiчного сtацу, висновок атrшll жи]-Iого

будинку у н

ОБСЛУГОВУЮЧА
аlл i/ця

э

Члени KoMicii: головний iнженер

iнженер I-T категорii

Майстер техдiльницi

.Щата огляду <07> жовтня 2022 р.

Волошина Н.М.

Лаврентьева T.I.

Мелiкаева З.М.
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