
(зАтвЕ УЮ))
На ыlик од_508

М. Паламарчук

дкт Ngз9g
загальпого огляду жилого будинку,

розташоваIlого за адресою: вул. Юрiя Кондратlока,4а

Бо ш н.в.
(П. I. Б. майстра )

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового фонду Оболонського
раЙону м. Киева>,
од-508
(назва виконавчя послуг)

Ми, що
Шевчука С.А.,
Боryш Н.В.

нижче пiдписаJIися, комiсiя }, головного iнженера
майстра техдiльницiмайстра техдiльницi Зубенко

скJIадl:
ю.А.,

з 10.10.2020р. по 23.10.2020 р.
(дата початку огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою:
i встановила таке:

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 3475,6 кв. м,
кiлькiсть квартир - 108 штук; пiд'iЪд - 1 rпт.; поверхiв - 9.
На прибулинковiй територii розмiщуеться 1 дитячий майданчик.

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 4а по вул. Юрiя Кондратюка
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJ]ьних конструкцiй, зовнiшнi
та BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлог),, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу
територiю.
При цьому виявлено:

БаЛКОНИ (eKpaHt,t, огоролженtш
бшlконiв i лолжiй)

(дата завершення огляду)

вул, Iорiя кондратюка, 4а

J\ъ

зlп
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuii) будинку

Примiтка

l Фундаменти В задовiльноп cTaHi
Потребують капiтального
ремонту

2 Фасади

J С,гiни В задовiльно]\,1у cTaнi
4 Герметизацiя стикiв В задовiльноI\(у cTaнi
5

6

Пiдлога Потребуrоть по,гочного ремонту
l поверх

Покрiвля Потребус поточного ремонту
7 Водостоки Потребуrо,гь lIоточного ремонту
8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi
В задовiльному cTaHi

9 Екрани балкоrliв потребуIоть
капiтмьного ремонту

,:,l



l0 Смiттепроводи (клапани.
стовбури, шибери)

ll Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

|2 BiKHa

lз .Щверi

Потребують замiни в коридорах
загального користування
В задовiльнопrу cTaHi

14 Вхiднi групи, ганки

l5 Козирки вхiдних груп
Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

Лiфти (машиннi примiшtення,
дверi машинних примiщень)

l8 Системи центрального
опaLпення

Потребуе капiтапьного ремонry

l9 Системи гарячого
водопостачання

Потребуе капiта.,,1ьного ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i
кана..,1iзацii

Потребуе Kaпiтal ь ного ремонту

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа,rьтове
покриття)

В задовiльному cтaнi

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

В задовiльному caнiTapнo-
технiчному cTaHi. Потребус
доукомплектування с)ласними
елементatми.

В задовiльному cTaнi. Клапани
зава Hl
Потребуе поточного ремонту, с
водопостачання

Потребують поточлlого ремонту
ган

Працюють в паспортному
режимi. Щверi та примilliення в
задовlльно

Висвовки KoMicii: технiчний стан житлового будинку
юрiя Кондратюка. 4а та дитячого майданчику , задовiльний.
будинок придатний до експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод
poKiB.

по ву.Jrиi i

Житловi,,,i
2020-202|

(оцiнка техкiчного стану, висновок про готовнiсть до ексrшryатацii ;ttило го б1,,rинку 5, нзстлпний перiо.r)

Голова KoMicii:
головний iнженер ОД-508 Шевчук С.А.

Членикомiсii: майстертехдiльницi

майстер техдiльницi Богуш Н.В.

lб

17

Електрооблалнання в
задовiльномч cTaHi.

cTaHI.
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Зубенко Ю.А.

ffi


