лкт f4

заrального огляду жилого булинку,
розташованого за адресою: вул. Академiка НавашIина.I i
Вдовиченко Ж.О.
(П.l.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя
райоку м. Киева>> ОД-507

з обслуговування житлового фонду Оболонського

(назва виконавця послуг)

Комiсiя у скJIадi: головного iнженера Тiщенко В.П., заступника }tачаJIьника
благоустрою Козловоi Л.В., майстра техдiльницi Вдовиченко Ж.О.

з

по l3.05.2022p.

зl3.04.2022р.

(laTa початку ог,rялу)

(дата завершення оглrr l}

)

провела огляд жилого булинку за адресою: вулиця Академiка }ц€qшина.L!
l встановила таке:

l. ЖитловиЙ будинок,
квартир -35 штук.

загЕUIьна площа якого становить 20б2,00 Kir. \l, Ki.]-IbKicTb

На прибулинковiй територii розмiп5rються лави вiдпочинк).
(перелiк елементiв благоусr,рою )

)

i

н

2. Технiчший стан я(плого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведеннJI огляду жилого булинку .}l! 1 по в;, .-,- Академiка

l

Навашина комiсiя перевiрила стан несr{их та огороджува.lьнt,lх ;;очстрчкuiй,
зовнiшнi та вrrутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, гliллоry, в,кна, дв,:рi. с:лэтеми I {O.
ГВП, )(BП, кана:liзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майjанчliii lа при.llегj]у

територiю.
При uьому виявлено:

елемента

1

Найменування елемента
(консцlукчii) булиlIку
Фундаменти

Висновок про технiчний стан
(кон
цl б динк!,
В задовiльному cTaHi

2

Фасади

J

Стiни

Потребуе ремонту
вання
адноi плитки)
В задовiльному cTaHi

4

Герметизованi стики

В задовiльному cTaHi

5

Пiдлога

В за,довiльному oTarri

6

Покрiвля

Потребуе ремонту

7

Водостоки

Потребус ремонту

8

Сходовi клiтки, сходовi маршi
Балкони, лоджii, ганки

В задовiльно

ль
зlп

9

в задовiльноп,t cTaHi

lIplrMiTKa

h

l

(оl,ородження бацкояiв i
;tt.rжiй)
0
Сiм:ттспровод-l (rспапани,lвбури, rrrибери)
,с
1 l Сlriттсзбiрнi камери
l(B о.лопровiд)

В за,цовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi

ггтБ

В задовiльному cTari

FZlТ"*

Потребlтоть замiни вrтходу на
покрiвrпо.пiдва-т_ч та технiчний поверхВ задовiльпому cTmri

lз

,

t--------*

l14

F:.

15
16

.

i;},]

В заловiльному cTaHi

i-.:ирки вхiдних грутl

'., : ктрообладнання (щrrтова

Потребуе ремонту

\{е]сжi.
динкове освlтлення
j,,iи
(машинвi
примiщення,
'j
. t _--]-)1 маIi инних п имiiiIень
( l;- lелtи центр&-lьного

Прачюють в паспортному режимi

;

В заловiльному cTaHi

t

Потре6lтоть ремонту

С чстеми гаря.Iого

18

ро,.]опостачання
t9

Сустемя холодного
Hc,l: постачання iканалiзаtii
Пр эбуди;rкова територiя
i С,-rгоустрiй. асфа.тьтове

Потребlтоть ремонту

Дрrтячi майданчики (облалнання

Немае

l

17

Вимощення та асфальтне покриття
потребуе ремонту

|:

l 18

i

диlячих маиданчикlв

Висновglr Koмicii: технiчuий стан житлового будиIrку J\Ъl1 по вул. Академiка
Наваши,.а -- задовiльний. Житловий будинок придатний до експJrуатацii в
BecH,i.l1. :ri,гнrЙ перiол 2022 року
(очiнка технiчного

висцовок про готовнiсть до експrryатацiТ жилого
булинку у насryгший перiод)

стаrrу-'.

В. Тiщенко

Головнлтй iнженер ОД-507
Засту;lt;,, к начальника з благоустрою

озлова

Майстер техдiльЕицi

.,]д;:;-.,..:

,1_1r

,,<./J

_й

.

\

I

2022р.

Вдовиченко

