
(зАт ДЖУЮ)
од-508

. Паламарчук

Актм
загального огляду я(илогоlбудпнку,

розташованого за адресою: вул. Юрiя Кондратюка,4в

Богуш Н.В
(п. I. Б. майсmа )

кп <керуrоча компанiя з обслуговування житлового фонду оболонського
району м. Ки€вa>),
од-508
(назва виконавця послуг)

Ми, що
Шевчука С.А.,
Богуш Н.В,

нижче пiдписалися, комiсiя у скJIадi: головного lнженера
маЙстра техдiльницiмайстра техдiльницi Зубенко Ю.А.,

з l0.10.2020 р, по 23.10.202 0р.
(дата початку огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою:
l встановила таке:

, (дата завершення огляду)

На прибулинковiй територ1l розмlu{у€ться 1, дитячий майданчик.

вул. Юрiя Кондратю ка. 4в

(перелiк елементiв благоустрою)

п и цьом виявлено:
Ns
зlп

Найменування елемента
динбкцllкон

l Ф ндаменти В задовiльно cTaHl
2 Фасади Потребуе капiт€Lпьного ремонту
з Стiни

Герметизацiя стикiв
5

6
7 Водостоки ють поточного емонп еб
8 Сходовi клiтки, сходовi

ма шl
Потребують капiтального
емо

9 Екрани балконiв потребутоть
капlтаJIьного dмо

10 CMi води клапани. В задовiльном

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територiТ:
Пiд час проведення огляду жилого булинку ЛЬ 4в по вул. Юрiя Кондратюка
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних *о".rру*цiи, ,ооiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, сисr"r, цо, гвп, хвп,
каналiзацiт, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу
територiю.

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Примiтка

Потребують поточного ремонту
4

Пiдлога В задовiльному cTaHi
Покрiвля ТIотребус поточного ремонту

cTaHi. Клапани



стовбури, шибери) ен1
l1 Смiтгезбiрнi камери

водо вlд
Потребуе поточного ремонту, е
водопостачання

|2 BiKHa Потребують капiтального
мо

1з Щверi Потрiбно встановити HoBi дверi
вихо на по lвлю,

14 Вхiднi групи, ганки Ганки потребують поточного
емон

Коз ки вхlдних
lб Електрообладнання

(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

ЕлектрообладЕання в
задовiльному cTaHi.
Електрощитова потребуе
часткового поточного емон

l7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiцень)

Працюють в паспортному
режимi. .Щверi та примiщення в
задовlльном cTaHl,

Системи центрЕrльного
оп€Lпення

Потребують капiтального
емо

l9 Системи гарячого
водопостачання

Потребують капiтального
мо

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

Потребують капiтального
ремонту 

t

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфшrьтове
пок иття

В задовiльному cTaHi

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

В задовiльному caHiTapHo-
технiчному cTaHi. Потребуе
доукомплектування сучасними
елементЕlми.

Висновкп KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вулицi Юрiя
Кондратюка. 4в та дитячого майданчику задовiльний. Житловий будинок
придатний до експлуатацl1 у весняно-лiтнiй перiод 2020 року.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнi сть до експд/атацii жилого будинку у наступний перiол)

Голова KoMicii:
головнй iнженер ОД-508

Z
маЙстер техдiльницi

Шевчук С.А.

Зубенко Ю.А.
Члени KoMicii:

майстер техдlльницl ffi Боryш Н.В.

15 груп

18


