
(зАтвЕр
н од_508

)

чук

Актль ,f
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Юрiя Кондратюкаr 4в

Богуш Н.В.
(П. I. Б. майстра )

КП <Керуюча компанiя з обсJryговування житлового фонлу Оболонського
раЙону м. Киева),
од-508
(назва вшконавчя послуг)

Ми, що
Шевчука С.А.,
Боryш Н.В.

з 05.05.202lp.

головного lнженера
маЙстра техдiльницi Зубенко майстра техдlльницl

(лата початку огляду)

провела огJIяд жилого булинку за адресою:
i встановила таке:

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 3475,6 кв. м,
кiлькiсть квартир - 108 штук; пiдiЪд - 1; поверхiв- 9.
На прибудинковiй територii розмiщуеться l дитячий майданчик.

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведеншI огляду жилого булинку М 4в по вул. Юрiя Кондратюка
комiсiя перевiрила стан несу{их та огороджувЕuIьних конструкцiй, зовнiшнi та
внугрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу
територiю.

и цьо виявлено:

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

вул. Юрiя Кондрапока. 4в

ль
з/п

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
(конструкцir) будинкуелемента

Примiтка

1 Фундаменти В задовlльно му cтaнr
2 Фасади буе капiтqльного ремонту

Стiни Потребують поточного ремонту
4 Герметизацiя стикiв
5 Пiдлога В задовiльном у cTaнl
6 Покрiвля Потребуе поточного ремонту
7 Водостоки Потребують поточного ремонту
8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi
Потребують капiта.пьного

р9цl9нту
9 БаЛКОНИ (екранл, огороокенrrя

балконiв i лолжiй)
Екрани балконiв потребують
капiта.пьного peмorrTy

10 Смiтгепроводи (клапани, В задовiльному cTaHi. Клапани

по l5.05.2021p.
(дата завершення огляду)

\
бц ъ.

з



СтоВбури, пIибери)

1l Смiтгезбiрнi камери
водо вlд

Потребуе поточного ремонту, €
водопостачаннJI

l2 BiKHa Потребують капiтального
мон

lз Щверi Потрiбно встановити HoBi дверi
вих на по lвлю.

14 Вхiднi групи, ганки Ганки потребують поточного
мо

15 Козирки вхlдних груп
lб Елек,трообладнання

(щитова, мережi, булинкове
освiтленrrя)

Елекгрообладнання в
задовiльному cTaHi.
Електрощитова по,гребуе
часткового поточного

|7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

18 Системи центрЕrльного
опaшення

19 Системи ,гарячого
водопостачаннJI

В задовiльному cTaHi але
потребують капiтального
ремонту

Системи холодного
водопостачанrrя i
каналiзацii

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфаrrьтове
покритгя)

22 В задовiльному caнiTapнo-
технiчному cTaHi. Потребуе
доукомплектування сучасними
елементами-

Висновки KoMiciT: технiчний стан житлового будинку по вулицi Юрiя
Кондратюка. 4в та дитячого майданчику - задовiльний. Житловий будинок
придатний до експлуатацii у весняно-лiтнiй перiод 2021 року.

(ouiHKa технlчного cTalry, висновок про готовнiсть до ексшryатачii жилого булинку у насryпний перiол)

Головнй iнженер ОД-508 Шевчук С.А.

маистер техдlльницl Зубенко Ю.А.
Члени KoMicii:

маЙстер техдiльницi Богуш Н.В.

заваренi

ремонту
Працюють в паспортному
режимi. ,Щверi та примiщення в
задовiльному cTaHi.
В задовiльному cTaHi але
потребують капiтального
ремоЕту

20 В задовiльному cтaнi Еце
поlребуоть капiтального
ремонту
В задовiльному cTaHi

,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майдан.пrкiв)

Голова KoMicii:

z|
ffi


