
Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованоrо за адресою: вул. Ак. Навашина,l3

Вдовиченко Ж.О.
(П.l.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового фонду Оболонського
району м. Киева> ОД-507

(назва виконавчя послуг)

Комiсiя у складi: головного iнженера Тiщенко В.П., заступника начаJIьника з
благоустрою Козловоi Л.в., iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту I категорii
Костюченко €.О.., майстра техдiльницi Вдовиченко Ж.О.

з 15.09.2020р. по 15.1О2020р.
(лата початку огля.чу) (лата завершення огля,tу)

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 6648 кв. м, кiлькiсть
квартир - 236 штук.

На прибулинковiй територii розмiщуються 2 дитячих майданчики.,лави
вiдпочинку,урни

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку J\Ъ 13 по вул. Навашина комiсiя

перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкчiй, зовнiшнi та BHyTpimHi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii,
лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територiю.

При цьому виявлено:

N9

зlл
Найменування елемента
(конструкцii) булинку

Висновок про технiчний стан елемента
конст i)б диl I

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади IJоколь потребус ремонту

) Стiни В задовi-,lьноvv cTalt i

1 Герметизованi стики В заловiльному cTaHi

) Пiдлога В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля Потребус ремонту, оголовки
вентиляцiйних каналiв потребують

7 Водостоки Немас

8 Q><9довi клiтки, сходовi маршi Потребують ремонту

(перелiк елементiв благоустрою)

капlтального ремонту



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

В задовiльному cTaHi

l0 Смiттспроводи (клапани,
стовб и, шиб и)

Немас

l1 Смiттсзбiрнi камери
водо овiд)

11 BiKHa Потребують замiни

l2 .Щверi В 2,3.4,5,6-ти лiд'iздах потрiбно
встановити HoBi дверi ло пiдвалу;2.5
пiд зап.rlна двереи на горище

tJ Вхiднi групи Потребують ремонту.
l4 Козирки вхiдних груп Потребують ремонту з l-го по 6-й пiд

15 Потребуе ремонту

lб Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiцень)

Немас

17 Системи центального
опilлення

Потребують часткового ремонту

l8 Системи гарячого
водопостачання

Потребують часткового ремонту

l9 Системи холодного
водопостачання i каналiзацiТ

Потребують часткового ремонту

17 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа,rьтове
по итгя)

Потребус ремонту

l8 дитячi майданчики (обладнання
дитячих майданчикiв

Потребують замiни сучасними
елементами

Висновки Koмici[:, технiчний стан житлового булинку Jф l3 по вул. Академiка
навашина дитячого майданчику - задовiльний. Житльвий булинок придатний до
експлуатацii в осiнньо-зимовий перiол 2020 року.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатачii жилого
будинку у наступний перiол)

Головний iнженер ОД-507

Засryпник начЕцьника з благоустрою
Iнженера з органiзацii експлуатацii та
ремонту I категорii

Майстер техдiльницi

В. Тiщенко

Л. Козлова

,Ц'ата огляду << /'ё- >> ,'о

Ж. Вдовиченко

Немас

Електрообладнання (щитова,
мережi, булинкове освiтлення)

с. Костюченко

2020р.


