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Акт м зg9т
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Юрiя Кондратюка,4

Богуш Н.В.
(П. I. Б. майстра )

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлов'ого фонду Оболонського
раЙону м. Ки€вФ),
од-508
(назва виконавця послуг)

Ми, що
II.Iевчука С.д.,
Боryш Н.В.

майстра техдiльницi Зчбенко
головного iнженера
маистра техдlльницl

нижче пiдписаJIися, комiсiя у скJIадl:
ю.А.,

з l0.10.2020p.
(дата початку огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою:
i встановила таке:

по 23.10.2020 р.
(дата завершення ог.тrяду)

вул. Юрiя Кондратюка, 4

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого Сгановить lб676,37 кв. м,
кiлькiсть квартир - 284 шryк; пiд'iздiв - 8; поверхiв - 9.

На прибудинковiй територii розмiщусться 1 дитячий майданчик.
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку J\Ъ 4 по вул. ю iя Ко атюка
комiсiя перевlрила стан несучих та огороджувЕIльних конструкцlи, зовнlшнl
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп,
ХВП, кана,riзацiТ, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу

територiю.
При цьому виявлено:

ПримiткаВисновок про технiчний стан
динцll белемента кондинбllкон

Jю

зlп
стан1В задовiльномаменти1

В задовiльномФасади2
cTaHlВ задовiльноСтiниJ
cтaHlВ задовiльноГе метизацiя стикiв4

В задовiльномПiдлога5
cTaHrВ задовiльноПок iвля6

Потребують поточЕого ремонту
2 та 5 пiд.

Водостоки

Сходовi клiтки, сходов

м ш1

\ 5 t]э

:\,,.--

Найменування елемента

cTaHl

стан1

7

Потребують поточЕого ремонту8



9 Балкони
(екрани,огородження балконiв
l лоджrи

Частково потребують поточного
ремонту

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaнi. Клапани
зава eHl

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

12 В задовiльно cTaHl.
1з lBepi
|4 Потребують поточного ремонту

4,5,8 пiд'iЪди
15 Коз ки вхlдних п В задовiльном cTaHl.
16 Електрообладнання

(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

Електрообладнання в
.l

задовlльному cтaнt.
Електрощитовi потребують
поточного ремонту
2,6 лiд.

17 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному
режимi. Щверi та примiщення в
задовlльно му стан1.

Потребують поточного ремонту

19 Системи гарячого
водопостачання

Потребують поточного ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

В задовiльному caнiTapнo-
технiчному cTaHi. Потребуе
доукомплектування с)часними
елементами.

Висновки Koмicii: технlчний стан житлового будинку по вулицi ЮDiя
кондратюка.4 та дитячого майданчику - задовiльний. Житловий будинок
придатниЙ до експлуатацii в осiнньо-зимовиЙ перiод 2020-202l poKiB.

(оцiнка технiчного ста}ry, висновок про готовнiсть до ексrrпуатачiТ жилого будинку у насryпний перiол)

Голова KoMicii:
Головний iнженер ОД - 508

маистер техдlльницl Зубенко Ю.А.

ý Шевчук С,А.

Члени KoMicii:

маистер техдlльниц1 ф: Боryш Н.В.

В задовiльному cTaHi.
Водопостачання вiдсутне.

BiKHa
В задовiльному cTaнi.

Вхiднi групи, ганки

l8 Системи центрального
опалення

Потребуе поточного ремонту
I

В задовiльному cтaнi


