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загального огляду жилого будинку,

розташоваIrого за адресою: вул. Академiка HaBaшllrHa,iJ

Вдовиченко Ж.О.
(П.LП. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговуванItя житлового фонду Оболонського
району м. Киево> ОД-507

(назва BtlKoHaBru послуг)

Комiсiя у скJIадi: головного iнженера Тiщенко В.П., засr,упника начальника з

благоустрою Козловоi Л.В., майстра техдiльницi Вдовиченко Ж.О.

з|З.04.2022р. по l3.05.2022o
(дата початку огляду) (дата }авершснriя ог,l'. lj )

1, Житловий будинок, заг€лJIьна площа якого становить 6648 кв. м. кiлькiсть
квартир - 23б шryк.

На прибудинковiй територii розмiuryються 2 дитячих майданчикt{. -тiави

вiдпочинку, урни
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчнпй стан жплого булипку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведеннJI огляду жилого булинку Ns 1 З по Bl,--l. Академiка

Навашина комiсiя перевiрила стан нес)лих та огороджува,,Iьних конструкчiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, -истеми I-[O,
ГВП, ХВП, каналiзацii, електрообладнання, дитячий майданчик -I:i прилеглу
територiю.

При цьому виявлено:
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Висногl;lt Koмicii: технiчний стан житлового будинку Ns13 по вул. Академiка
Навал, ,;,,а литячого майданчику - задовiльний. Житловий будинок придатний до
експлуаrацiТ в веснJIно-лiтнiЙ перiол 2022 року

(ouiHKa технiчtlого стаяу. висновок про готовнiсть до експ.lryаташii жилого
булинку у насryпний перiол)

Го',-Iовll,. :l iнженер ОД-507 . Тiщенко

Засryпник нач€шIьЕика з благоустою

Майсту}
,/ -.,

ьниц1 Ж. Вдовиченко

)
,Щата ог.,. -чJl, <
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Потребують замiни

В 1.2"З.4.5.5-ти пiд'iзда-ч потрiбно
встановити HoBi дверi до пiдвалу;2,5
пiд замiна дверей на горище
Потребують ремонту

Електрошитовi, поверховi щити та
електромережi потребують капiтального
ремонту
Немас

Потребlтоть капiтального ремонту

Потребlтоть капiтмьного ремонту

Потребують капiтального ремоЕту

Вимощення потребуе ремонry

Потребують замiни сучасними
елемсltтalми
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