
Акт
загаJl ьно!,о oгjIяlly жиJrоl,о булинку,

розташованого за адресою: вул. Ак. Навашинаr9

з l5.09.2020p. lro l5.10.2020p.
(лата початку оглялу) (дата завершення огляду)

провела огляд жиJlого булинку за а/lресою вулиtlя АKa.,tcMil<il I lаваlrlи на,9
l встановила таке:

1. Житловий булиrrок, загалыIа площа якого стаItовить 3460,90 кв. м, кiлькiсть
квартир 80 ш,гук.

На прибулинковiй,l,ериторii розмirr(уються l дитячий майданчик

(перелiк елсмеllтi в благоустроrо)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територiТ:
Пiд час проведсtIIlя огляду жилого булиtrку Nc 9 по вул. Навашиtrа комiсiя

перевiрила стан tIесучих та огороджув€цьних коrrсr,рукшiй, зовнiшtli ,га BHyTpilIIHi

стiни, стики, покрiв:ttо, пi/шоI,у, BiKrra, лверi, сис,l,сми I lO, I-BtI, XBI], кана.lliзаrtiТ,

лiфти, елек,грооб:tаднання, llитячий май/lанчик 1а ltриJlеl..llу гериторiю.
При чьому виявлеtIо:

Найменування eJIej\,|eHTa I}исttовtlк про rехнiчний с]ан e"leмeHla Примil,ка
(конс кцiТ) (KoHcTpyKui'i) бJ4I nýy __

В заловiльному cTaHiФундаменти

Фaczt_llIl I Iотребус ремонту

Стiни В задовiльношлу cTaHi

Герметизованi стики В задовiльномч cTaHi

l Iiд-лога llотребус поточного ремонту першi
поверхи з I-r о по 4пiд.

llокрiвля В задовiльному cTalti

Водостоки В за;tовiльному cTatr i

!]prpcýyc цаrLiтqдццо|о р9цон гl_

будцпду
Ng

зlп
l

)

_)

]

)

6

7

Сходовi к.,riтки. сходовi :ча IUI

Вдовиченко Ж.о.
(П.l.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житловоI,о фонлу Обо;lонського

району м. Киева) ОД-507
(назва виконавця послуг)

Комiсiя у склалi: головного iнженера Til,tteHKo В.П., заступника начаIьника з

благоустрою Козловоi Л.В., iнженсра з органiзацii експлуатацii та peMoIrTy l катсгорii
Костюченко С.О., майстра тсхдiльницi I]довичснко Ж.О.
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9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження бмконiв i

лоджiй)
Смiттспроводи (клапани.
стовбури, шибери)
Смirтсзбiрнi камери
(волопровiд)

В задовiльному cTaHi

Нспtаt

Herrac

l0

ll

l1 BiKHa В задовiльному cTaHi

Замiна тамбурlrих лвсрей та пiлвалу

Потребукlть поточltоI,о pe\loHTy

l2 !Bepi

1з Bxi.lHi грl пи

Козирки вхiлних груrtl4 По,гребують поточного ремонту

задовiлыtий станl5 Електрообладнання ( щитова.
мережi, будинкове освiтлення)

lб Лiфти (машиннi примiшення.
дверi маttlинних llриrriшень)

FIемас

17 Системи центрtlльного
опалення

По гребl,с tlасткового llоточного
ремон-гу

l8 Системи гарячого
водопостачання

Потребус часткового поточного
ремон,г},

l9 Системи холодного
водопосl i]чаll н я iканапiзаltii

В задовiлыtому cTaHi. каналiзацiйна
мережа поlрqбус поточного ремонту

Прибулинкова територiя
(благоустрiй. асфальтове
покриття )

!итячi майданчики (обладнання
дитячих майданчикiв )

Асфальтове покриття потребус ремонту

В заловiльному cTaHi]8

Висновки Koмicii: технiчниЙ стан жиl,лового булинку Ns9 по вул. Академiка
Наваtпина литячоI,О маЙ/lанчикУ - задоl]iJlьниЙ. Жи,г;lовиЙ буltинок tlриltаr.ний /to
експлуатацii в осiнньо-зимовиЙ пе iод 2020 року.

(оцiнха технiчного готовнiсть до експлуатацii жилого
ний перiол)

Головний iнженер ОД-507 . TilIteHKo

/Заступн
I н женер

ик l{ач€UIьника з бJI

а з органlзацll експлуа ,га
Л. Козлова

с. Костюченкоремонту I категорii

Майстер техлiльницi

5а7

ОБСЛУГОВУЮЧД

д lль ниця

[ата огляду << Уj >> 7-о 2020р

Ж. В/lовиченко
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