
(зАтвЕр )

Акт хр |сЬ/
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Юрiя Кондратюкаr 4г

нижче пiдписалися, комiсiя у

Нач к О!-508
. Паламарчук

головного lнженера
маЙстра техдiльницi

КП <Керlrоча компанiя з обслуговуваЕня житлового фонлу оболонського
району м. Ки€ва>>,

од-508
(назва виконавru послуг)

Боrvш Н .в.
I. Б, май

Ми, що
Шевчука С.А.,
Боryш Н.В.

складi:
ю.А.,майстра техдiльницi Зубенко

з 10.10.202 0р. по 2З.1,0.202 0р.
(дата початку огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою:
l встановила таке:

(дата завершеяня огляду)

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 3386.88 кв. м,
кiлькiсть квартир - 108 штук; пiд'iзд - 1 ; поверхiв - 9.
На прибулинковiй територii розмiщуеться 1 дитячий майданчик.

вул, Юр iя Кондра^ тюка. 4г

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового будинку та його пр
Пiд час проведення огляду жилого будинку J\Ъ 4г

ибудинковоi територii:
по вул. Юрiя Конлоатюка

комlсlя перевlрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, вiкяа, дверi, системи цо, гвп,
хвп, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу
територiю.
п и цьо виявлено:
J\ъ

з/п
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
кон кцll динб

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльно cTaHl
2 Фасади Потребують капiтального

емон
J Стiни В задовiльно cTaHl
4 Терметизацiя стикiв
5 Пiдлога Потребують поточного ремонry

в пiдТздi 1 пове х.
6 Покрiвля

7 В задовiльно стан1
8 Сходовi клiтки, сходовi

ма шl
Потребують капiтального

елемента (

Потребуе часткового поточного
ремонту t

Водостоки

ремонту



9 БалКОНИ (екрани, огоролження
балконiв i лоджiй)

Екрани балконiв потребують
капiтального ремонту

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cтaнi. Клапани
заваренi.

l1 Смiттезбiрнi камери
(водопровiл)

В задовiльному cTaHi, е

водопостачаннrl
BiKHa Потребують замiни

13 !,Bepi В задовiльному cTaHi

|4 Вхiднi групи, ганки Ганки потребують поточного
ремонту

15 Козирки вхiдних п

16 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

ЕлектрообладнаннrI в
задовiльному cTaHi.
Електрощитова потребуе
часткового поточного ремонту

|7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Прачююе в паспортному

режимi. ,Щверi та примiщення в
задовiльному cTaHi.

18 Системи центрального
опалення

Потребують капiтального
ремонту

19 Системи гарячого
водопостачання

Потребують капiтального
ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

Потребують капiт€цьного

ремонту

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

В задовiльному cTaHi

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

В задовiльному cTaнi

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вулицi Юрiя
Кондратю ка. 4г та дитячого маЙданчику - задовiльниЙ. ЖитловиЙ будинок
придатний до експлу атацii Tj осiнньо-зимовий перiод 2020-202l poKiB.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнlсть до експлуата ttii жилого булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii:
головний iнженер ОД-508

Члени KoMicii:
Шевчук С.А.

майстер техдiльницi Зубенко Ю.А.

майстер техдiльницi Боryш Н.В.

12


