
( ЕРДЖУЮ))
од-508

. Пмtiмарчук

дкТNs/5D{
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул. Юрiя Кондратюка,4а

Богуш Н.В.
(П. I. Б. майстра )

кп <керуюча компанiя з обслуговування житлового фонду оболонського
раЙону м. Киева),
од-508
(назва виконавця посrryг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у
Шевчука С.А., майстра техдiльницi Зубенко
БоryшН.В.

складi: головного iнженера
Ю.А., майстра техдiльницi

з 05.05.2021р. по l5.05.2021p.
(дата початку огляду)

провела огJIяд жилого булинку за адресою:
i встановила таке:

(дата завершення огляду)

1. Житловий будинок, загшIьна площа якого становить 3475,6 кв. м,
кiлькiсть квартир - 108 штук; пiд'iЪд - lшт.; поверхiв - 9.
На прибудинковiй терито pii розмiuryеться l дитячий майданчик.

вYл. ЮDiя кондратюка. 4а

(перелiк елеменгЬ блаюустрою)

2. Технiчний стаЕ житлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого будинку Nч 4а по вул. Юрiя Ко атюка
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджув€шьних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, кана:riзацii, лiфти, електрообладнаннrI, дитячий майданчик та прилеглу
територiю.
При цьому виrIвлено:

]ф
з/п

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемеIIта (конструкцii) будинку

1 Фундаменти В задовiльно му cTaHi
2 Фасади Потребlтоть капiтального

ремонту
э Стiни В задовiльно му cTaнl
4 Герметизацiя стикiв

Пiдлога Потребують поточного ремонту
l поверх

6 ПоKplBJUI Потребуе поточного ремонту
7 Водостоки Потребуrоть поточного ремонту
8 Сходовi кrriтки, сходовi

маршi
В задовiльному cTaHi

9 БаЛКОНИ (екрани, огородження
балконiв i лоджiй)

Екрани балконiв потребують
капlтального ремонту

Примiтка
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10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaнi. Клапани
зава Hl

ll Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

|2 Потребують замiни в коридорах
загального корисTyBaEHrI

Щверi В задовiльно cTaHl
14 Вхiднi групи, ганки Потребують поточного ремонту

ганку
15 Козирки вхiдних груп
lб Електрообладнання

(щитова, мережi, будинкове
освlтлення)

ЕлектрообладнаннJI в
задовiльному cTaHi.

l7 Працюють в паспортному
режимi. .Щверi та примiщення в
задовiльному cTaнi.

18 В задовiльному cTaHi але
потребують капiтальцого
ремонту

19 В задовiльному cTaHi але
потребують капiтшrьного
ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

В задовiльному cTaHi але
потребlтоть капiтального
ремонту

Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

В задовiльному cTaHi

22 ,Щитячi майданчики
(обла,дншrня дитяшrх
майдан.п.rкiв)

В задовiльному caHiTapHo-
технiчному cTaHi. Потребус
доукомплектуваннrI с5rчасними
елемент€lми.

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вулицi
Юрiя Кондратюка. 4а та дитячого майданчику - задовiльний. Житловий
будинок придатний до експлуатацii у весняно-лiтнiй перiод2021року.
(ouiHKa TexHi чного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого булинry у насryпний перiол)

Шевчук С.А.

Членикомiсii: майстертехдiльницi Зубенко Ю.А.

майстер техдiльницi Боryш Н.В.

Потребуе поточного ремонту, е
водопостачЕIння

BiKHa

lз

Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машиннrтх примiщень)

Системи центрЕrльного
опаJIення

Системи гарячого
водопостачаннrI

2l

Голова KoMicii:
головний iнженер ОД-508

ж


