
ЬКТ уэ-Z/
загального огляду r(илого булинку,

розташованого за адресою: вул. Академiка IIавашlrна, 4

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду оболонського району м. Киева>
од-507
(назва виконавця послуг)

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

з11.10.2022р ло |2.Ш.2022р.
(лата початку огляду) (дата завершення огляду)

l встановила таке:

1 . Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 27 60 кв. м, кiлькiсть
квартир - 24 штук.

На прибулинковiй територii розмiщуються урни
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прпбудинковоi територi[:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Jtlb 4 по вул. Академiка

Навашина комiсiя перевiрила стан несriих та огороджувЕlльних конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи I_{O,

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

При цьому виявлено:

N9

з/п кон б
Найменування елемента Примiтка

I {околь будинку потребуе ремонту

2 Фасади В задовiльному cTaHi

_) Стiни В задовiльному cTaHi

4 Герметизованi стики В задовiльному cTaHi

5 Пiдлога

6 Покрiвля Потребус капiтального ремонl.у

Крижанiвська Т.Ю.
(П.I.П. майстра)

провела огJuIд жилого булинку за адресою: вулиця Академiка Навашина.4

Висновок про технiчний cтzlн елемента
(конструкцii) будинку

1 Фундаменти

В задовiльному cTaHi



Потребують ремонту та
мплектацllдо

Водостоки7

ПоСходовi клiтки, сходовi ма шl
Ганки потребують ремонтуБа,ткони, лоджii, ганки

(огородження бмконiв i
лоджlи

9

Немас10 Смiтгепроводл (клапани,
стовб и, шиб и

Немас1l Смiтrезбiрнi камери
водо вiд)

В задовiльному cTaHiBiKHall

В задовiльному cTaHiflBepi

Потребуе ремонтуlз Вхiднi групи

В задовiльному cTaHiКозирки вхiдних груп14

Електрощитова потребуе капiта"тьного

ремонту , електромережа потребуе
етяжкип

Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове освiтлення)

Немаеlб Лiфти (машиннi примiщення,
имlщеньмашинних

Потребус капiта.llьного ремонту17 Системи центрального
опz!лення
Системи гарячого
водопостачаЕня

Потребують капiтального ремонтуСистеми холодного
опостачання r канмlзацllвод

l9

Вимощення потребуе ремоЕту|7 Прибудинкова територlя
(благоустрiй, асфальтове
пок я)

Немас18 Дитячi майданчики (обладнання

тячих майданчикiвди

(

Висновки KoMiciI: технiчний стан житлового будинку Ns 4 по вул. Дкадемlка

Навашина - задовiльниЙ. Житловий будинок придатний до експлуатацii в ociHHbo-

зимовиЙ перiод 2022-202З року
ouiHKa технiчного стану, висновок про готоввlсть до експлу атацii rкилого

будинку у насryпний

Головний iнженер ОД-507 С. Шевчук

Iнженер 1 категорii

Майстер техдiльницi

В. Тiценко

,I[,aTa огляду << // >>
1а 2022р.

Т.Крижанiвська
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l5

l8 Потребують капiтального ремонту


