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загального огляду я(плого булипку,
розташованого за адресою: вул. Академiка Навашина,l3

Комiсiя у складi: головного iнженера Шевчука С.А., iнженера l категорiТ
Тiщенко В.П., майстра техдiльницi Крижанiвськоi Т.Ю.

З 17.|0.2022р. по l9.10.2022p.
(лата початку оглялу) (дата завершення огляду)

вyлиця Академiкапровела обстеження жилого булинку за адресою:
Навашина,l3

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить бб48 кв. м, кiлькiсть
квартир - 2Зб шryк.

На прибудинковiй територiТ розмiщуються 2 дитячих майданчики, лави
вiдпочинку, урни

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний cтat| жилого булинку та його прибудинково[ територi[:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 13 по вул. Академiка

Навашина комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувalльних конструкчiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи I_{O,

ГВП, ХВП, каналiзацii, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу
територiю.

При цьому виявлено:

ль
з/п

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан елемента
(конструкцii) булинку

Примiтка

1 Фундаменти Потребlтоть ремонту

2 Фасади В задовiльному cTaHi

J Стiни В задовiльному cTaHi

4 Герметизованi стики В задовiльному cTaHi

5 Пiдлога

6 Покрiвля Потребус капiтального ремонту,
оголовкя вентиляцiйних каналiв

Крижанiвська Т.Ю.
(П.l.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового фонду Оболонського
району м. Киева> ОД-507

(назва виконавця послуг)

В задовiльному cTaHi



потреб},ють капiтчUIьного ремонту
7 Водостоки Немае

8 Сходовi клiтки, сходовi маршi Потребують капiтального ремонту
9 Ба,rкони, лоджii, ганки

(огородження ба,rконiв i
лоджiй)

Ганки потребують ремонту

10 Смiтгспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Немае

ll Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

Немас

1l BiKHa Потребують замiни

12 flBepi В l,2,3,4,5,б-ти пiд'iздах потрiбно
встановити HoBi дверi до пiдвалу;2,5
пiд замiна дверей на горище

13 Вхiднi групи Потребують ремонту
14 Козирки вхiдних груп Потребують ремонту з l-го по б-й пiд

15 Електрообладнання (пштова,
мережi, будинкове освiтлення)

Електрощитовi потребують
капiтального, електромережi
по,требlтоть перетяжки

16 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Немас

17 Системи центр,L,Iьного
опалення

Потребують капiтального ремонту

l8 Системи гарячого
водопостачання

Потребують капiтального ремонту

19 Системи холод}tого
водопостачання i каналiзацii

Потребують капiтального ремонту

17 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа,rьтове
покритгя)

Вимощення потребуе ремонту

18 .Щитячi майданчики (обладнання

дитячих майданчикiв)
Потребують замiни сучасними
елементами

Висновки Koмicil: технiчний стан житлового будинку NslЗ по вул. Академiка
Навашина дитячого майданчику - задовiльний. Житловий будинок придатний до
експлуатац ii в осiнньо-зимовий перiод 2022-202З року

(ouiHKa технiчного стану, висновок про готов цll жилого
булинку у насryпни

Головний iнженер ОД-507 . Шевчук

Iнженер l категорii В. Тiценко

Майстер техдiльницi
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