
Акт lzз ?-?
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Акадепriка Навашина,9

к ижанiвська Т.Ю.
(П.I.П. майстра)

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

(назва виконавця послуг)

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

з|2.|0.2022р. цв 14-1!2Q22р.
(лата початку оглялу) (лата завершення оглялу)

l встановила таке:

1. Житловий будинок, загaшьна площа якого становить 3293,00 кв. м, кiлькiсть
квартир - 80 шryк.

На прибулинковiй територii розмiщуються l дитячий майданчик
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчпий стан жилого булинку та його прибудинковоi територi'i:
Пiд час проведенюI огляду жилого булинку Ns 9 по вул. Академiка

Навашина комiсiя перевiрила стан несучих 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:

лlъ

з/п
Найменуъання елемента
(конструкчii) булинку

Висновок про технiчний стан елемента
(конструкuii) булинку

Примiтка

1 Фундаменти Потребус ремонту

2 Фасади Потребус ремонту

_) Стiни В задовiльному cTaHi

4 Герметизованi стики В задовiльному cTaHi

5 Пiдлога Потребуе ремонту першi поверхи з 1-го
по 4пiд.

6 Покрiвля В задовiльному cTaHi

7 Водостоки В задовiльно cTaHr
8 сходовi клiтки, сходовi маршl Потребус капiтального ремонry 1-4пiд

провела огляд жилого булинку за адресою: вулиця Академiка Навашина.9



9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження базIконiв i
лоджiй)

Ганки потребlтоть ремонту

l0 Смiттепроводи (клапшrи,
стовбури, шибери)

Немас

l1 Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

ll BiKHa В задовiльному cTaHi

l2 .Щверi Тамбурнi лверi потребують зilмlни.

13 Вхiднi групи Потребують ремонту

l4 Козирки вхiдних груп Потребутоть ремонту

Електрообладнання (щитова.
мережi, будинкове освiтлення

В заловiльному cTaHi

lб Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Немае

17 Системи центрального
опалення

Потребуе капiтального ремонту

l8 Системи гарячого
водопостачання

Потребуе капiтального ремонту

l9 системи холодного
водопостачання i кана.лiзацiТ

Потребуе капiтального ремонту

17 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове

Асфальтне покриття та вимощення
потребуе ремонту

l8 Дитячi майданчики (обладнання

дитяЕIих майданчикiв)
В задовiльному cTaHi

Висновки Koмicii: технiчниЙ стан житлового будинку Ns9 по вул. Академiка
Навашина дитячого маЙданчику - задовiльний. Житловий будинок придатний до
експлч атацii в осiнньо-зимовиЙ перiод 2022-202З року

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнl
булинку у насryпний

жилого

Iнженер 1 категорii

Майстер техдiльницi

. Шевчук

В. Тiщенко

Т.Крижанiвська
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.Щата огляду << У// >> 2022р.

Немае

15

покриття)

Головний iнженер ОД-507

12


