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лкт .N5
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Академiка Наваrrtина,9

Вдовиченко Ж.О.
(П.I.П. майста)

КП <Керуюча компанiя з обслуговуваннJI житлового фонду Оболснського
райоку м. Киево> ОД-507

(назва виконавця послуг)

Комiсiя у складi: головного iнженера Тiщенко В.П., заступника ijача-пьника з

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

з|З.04.2022 по 1З.05.2022
(лата початку оглялу)

провела огляд жилого булинку за адресою: вулиця АкадeMiKa tlавашина.9
l встановила таке:

1. ЖитловиЙ будивок, загЕuIьна площа якого становить 329З,00 KjJ, !l, KiJ]bKicTb

квартир - 80 шryк.
На прибудинковiй територii розмiщуються 1 дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоуст,рою)

2. Технiчнпй стан жплого будппку та його прибудинковоi TeplrTopii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку ЛЪ 9 по в,,,- А:<адеrliка

Навашина комiсiя перевiрила стан несr{их та огороджувальних rttlгicтp} кl(iй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи I-{O,

ГВП, )(BП, каншIiзацii, електрообладнання, дитrлчий майданч!iк та ;риjiеглу
територiю.

При цьому виявлено:

Найменування елемента Висновок про технiчний c,I,tH елемента ,lrrццilка
кон (кон динку

Потребус ремонт}

Потребус ремонту

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

Потребус ремонry першi поверхи з 1-1o
по 4пiд.
В задовiльному cTaHi

В задовiльноп cTaHl
еб € кzшlтаfьного

(дата завершення ог_lt; ,_,

о

п

м
з/тl

l Фундаменти

2 Фасади

-) Стiни

1 Герметизованi стики

) Пiдлога

6 Покрiв:lя

7 Водостоки
8 Сходовi клiтки, сходовi маршi
9 Ганки п },тоть емон

монту 1-4пiл
Ба:lкони, лоджii, ганки



-.l

( сгородження балконiв i
лоджiй)

10 Сr.riттспроводи (клапани.
и. шиб

рн1 камери! l l Спtiттсзбi

н
j]]' iд)

11

з1

BiKHa

flr,epi

Bxi.rпi грчпи

}.,,.;iiрки вхiлrих груп Потребують ремоЕту

,с,ктрообладнання (щитова_ Задовiльний стан
_\1 e;Ki. булинкове освiтлення
'I'qlTlr (машиннi примiшtення,

l iлс ] MallJLlHHиx II

17

5 |Е;

6

]tlc гr:vlл центрtшьного
( п -ijleailя

l8 C;,i: геми гарячого
воJопостачання

19 системи холодпого
во,.lопостачаннJl 1 канал.зацll

Потребус ремонту

Асфальтне покриття та вимощенЕя
потребуе ремонry

11p lrбулинкова територiя
t бзагоусr,рiй, асфшlьтове

иття)

п
lr
l ]8 

i

го
/{;lтячi майланчики (облалнання

l дитяwtх маиданчикlв

Висновl;и Koмicii: технiччий стаЕ житлового будинку Ns9 по вул. Академiка
Наваши ia дитячого майданчику - задовiльний. Житловий булинок придатний до
експ.пуатацiТ в весняно-лiтнiЙ перiод 2022 pol<y

(очiнка технiчного стану. висновок про ютовнiсть до ексrrлуатачii жилого
булинку 1, насryпний перiол)

Го.lовний !нженер оД-507 В. Тiщенко

Заступник начzlльника з благоустрою ова

Майстер техдiльницi Ж. Вдовиченко

го ялу << /2 >>

Немае

}leMac

В задовiльному cTaHi

Потребус замiни тамбурних дверей.

Потребують ремонту

Немас

Потребус ремонту

Потребус ремонту

В задовiльному cTaHi

Щата 2022р.
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