лкт Nl

загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вул. Академiка Навашпна, 4
Вдовиченко Ж.о.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування

житлового фонлу Оболонського району м. Кисза)

од-507

(назва виконавчя посrryг)

Комiсiя у складi: головного iнженера Тiценко В.П., заступника tiачfu,Iьника
благоустрою Козловоi Л.В., майстра техдiльницi Вдовиченко Ж.О.

з

по 13.05.,:(l22p.

з|З.04.2022р
(.laTa початку огляду)

(лата завершення огля.tу)

провела огляд жилого булинку за адресою:
l встановила таке:

ВУлиrIя Дкадемiка I lааацццеJ

1. Житловий будинок, заftlльна площа якого становвть 2760 кв. пt, K.,-tbKicTb

квартир

- 24 шryк.

На прибудинковiй територii розмirrгуоться урни
(перелiк елементiв благоустрою)

Технiчнпй стан жплого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булиrrку Nс 4 по в_ч,l. А.кадеviка
Навашина комiсiя перевiрила стан несуrих та огороджува-rIьних конструкuiй,
зовнiшнi та BlryTpimнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи I_|O,
ГВП, ХВП, каналiзацii, електрообладнання, дитячий майданч}lк Tr прилеглу
2.

територiю.
При цьому виявJIено:

Найменування елемента
зlл (конструкцii) булинку
l
Фундаменти

N9

Висновок про технiчний стан елемента i Ilримiтка
конс
о ди
Щоколь будинку потребl,с ремонry

ll

2

Фасади

В задовЬному cTaHi

_J

Стiни

В задовiльном), стан'

1

Герметизованi стики

В заловiльному cTaHi

Пiдлога

В задовiльному cTaHi

Покрiвля

Потребус peмoн,ly

6

-.]

]

Потребують доукомплектацi'i

Во.,lостоки

7

[l
9

Сход,_,,вi клiтки . сходовi м
Ба.tкони. лоджii. ганки
(оI,оDодження ба-п<оlriв i

Потребують ремонту
Ганки потребуютьремонту

U]1

,,,,..й;)

ilт€проводи (клшlани.
и. ши
с Iово
)
Сr,liттезбiрнi камери

10

1l

(Bt

ll

lз

li

г1

Немас

BlJ

В заловiльному cTaHi
За,viна вхiдних дверей 2пiд.

l

lt+l
l]

Вхrднi грути

Потребуе ремонту

кt,зirрки вхiдних грlтr

В заловiльному cTaHi

]-],i.:ктообладна,ння (шитов4

l5

ltc

lдб

BiKHa

l1
l

Немас

}i

Електрощитова та елекгромережа

поlреQуgть капiта,тьного ремонту

ежiл б, динкове ocBi tлсншl

i

7

jIiфти (машиннi примiценяя.
1 маIltинItих
имlцIень
Системи цеЕтiuьного

Немас

Потребус ремонту

18

Потребують ремонry

Сис геми гарячого
d.j. к)посТачаtIня
19 CllcTeMll колодного
i во.]опостачання l канаllЗацlr

_-_|

;

I
l

ремонту,
каналiзацiйна мережа в задовiльному
cTaHi

l7

il

ХВП потребlтоть

r Пэибудинкова територь
i rбпагоустрiй. асфа,rьтове
: пL'Ер lття)
li ,]llтячi майданчики (об:tаднання
,iиl,ячих мiш.]анчикlв

вимощення потребуе ремонry
Немас

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку Ns 4 по вул. Академiка
Наваrrrина - задовiльний. Житловий будинок придатний до експJý/атацii в весrrяно.пiтrriii ,l:рiол 2022 року

(ouiHKa технiчлого стану, BIlcHoBoK про готовнiсть до ексгlлуатачiТ ясилого
бу,пинк.ч

у насryпвлй перiол)

Головзий iнженер ОД-507

В. Тiщенко

Заступ, l iaK начмьника з благоустрою

Козлова

Майстер те

Ж. Вдовиченко

,)

{атаог;,ядуuВ,>f.
\/
\----:---"

в-

2022р.

