
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Пiвнiчна,54

КП <Керуюча компанiя з

обсlryговування житлового фонду
Оболонського району м. Киева>

о -505
(пазва виконавця пооrуг)

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

(дата початку огляду) (дата завсршення огляпу)

провела огляд житлового будинку за адресою вул. Пiвнiчна. 54
1 встановила :

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить
кiлькiсть квартир - 21 б штук.

14469,70 кв. м,

2.Технiчний стан я(итлового будинку та його прибудинковоi територiТ:
Пiд час проведення огляду житлового булинку ]ф 54 на вул. Пiвнiчнiй

комiсiя перевiрила стан нес)п{их та огороджувальних конструкчiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю.

При цьому виявлено:

лъ
з/п

Найменування елемента
(KoHcTpyKull) булинку

Висновок про технiчнпй стан
елемента (конструкчlD
будинку

Припr iTKa

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi
7 Фасади В задовiльному cTaHi

3 Стiни В задовiльному cTaHi
4 Герметизованi стики В задовiльному cTaHi

Пiдлога Потребуе поточного ремонту
6 Покрiвля Потребус поточного ремонту
1 Водостоки Потребують поточного ремонту

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують капiтального
ремонry

9 Ба,rкони, лодлtii, ганки
(огородження ба,rконiв i
лодяtiй)

В задовiльному cTaHi

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi
(завантажувальнi клапани

(П,I.П, майстра)

Мелiкаева З.М.

з 0З.l0.2022р. по 06.10.2022р.
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8

I



смlттепроводу заваренl
26.03.2020р.)

11 Смiтгезбiрнi камери
(волопровiд)

Водопостачання вiдсутнс
в 1,2,3,4,5 пiд.

|2 BiKHa В задовiльному cTaHi.
13 lBepi В задовiльному cTaHi.
l4 Вхiднi групи В задовiльному cTaHi
l5 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi
16 Елекгрообладнання

(щитова, мережi,
будинкове освiтлення)

Елекгроцитова потребуе
поточного ремонту.

17 Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних примiщень)

лiфти прачюють в паспортному
режимi

Системи центрального
oпaJIeHIUI

Потребують поточного ремонту

19 Системи гарячого
водопостачанIUI

Потребують поточного ремонту

20 Системи холодного
водопостачанrrя i
кана,riзацii

Потребують поточного ремонту

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа,тьтове
покрrгтя)

Асфальтне покритгя потребус
капiта.,lьного ремо}rry

Висновки Koмicii: технiчний стаЕ житлового булинку Л! 54
вул. ПiвнiчЕiй - задовiльний. ЖитловиЙ будинок придатний до експлуатацll
в осiнньо-зимовий перiод 2022-202З poкlB.

(оцiнка техцiчного qгдry, висновок l жиiого
булиttку у н

э

Члени KoMicii: головний iнженер

iнженер I-T категорii

Майстер техдiльницi е/2".

,Щата огляду <<06> жовтня 2022 р.

ý

Лаврентьева T.L

iод)

ОБСЛУГОВУЮЧА
ьниця
505

dа,
tct

l8

Волошина Н.М.

Мелiкасва З.М.


