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AKTNs /fс't
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Юрiя Кондратюкаr 4г

Богуш Н.В.
(П. I. Б. майсmа )

КП <Керуюча компанiя з обсrryговрання житлового фонду Оболонського
району м. Киева>>,

од_508
(назва виконавчя послуг)

Ми що нижче пlдписалися, комlсlя у скJIадl:
майстра техдiльницi Зубенко Ю.А.,

од-508
арчук

головного lнженера
маистра техдlльницlШевчука С.А.,

БоryшН.В.

з 05.05.202lp.
(дата початку огrrялу)

провела огJlяд жилого булинку за адресою:
i встановила таке:

l. Житловий будинок, загальна площа якого становить 3386.88 кв. м,
кiлькiсть квартир - l08 шryк; пiд'iЪд - 1 ; поверхiв - 9.
На прибулинковiй територii розмiчусться 1 дитячий майданчик.

(перелiк елемеrrгiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огJIяду жилого булинку Ns 4г по вул. Юрiя Кондратюка
комlсlя перевrрила стан несrlих та огороджуваJIьних конструкцlи, зовнlшнl
та внугрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнаннJI, дитячий майданчик та прилеглу
територiю.

и цьо виявлено:

по 15.05.2021р.
(дата завершення оглялу)

вул. Юрiя Кондратюка. 4г

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

ПримiткаNs
з/п

Найменування елемента
(KoHcTpyKuii) будинку
Фундаменти В задовiльному cTaHi1

2 Потребують капiтального
ремонту
В задовiльному cTaHiJ

Герметизацiя стикiв4
Потребують поточного ремонту
в пiдiЪдi 1 поверх.

Пiдлога

Потребуе часткового поточного
ремонту

Покрiвля

В задовiльному cTaHi7 Водостоки
сходовi клiтки, сходовi
маршl

Потребують капiтального
ремонту.

8

обг

5ц

Фасади

Стiни

5

6



9 Екрани ба.пконiв потребують
капlтzшьного ремонту

Смiттепроводи (к;rапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaнi. Клапани
заварен1.

1l Смiтгсзбiрнi камери
(водопровiд)

В задовiльному cTaHi, е
водопостачання

l2 BiKHa Потребують замiни
lз !Bepi В задовiльном у cTaHi
|4 Вхiднi групи, ганки Ганки потребують поточного

ремонту
Козирки вхiдних груп

lб Електрообладнання
(пцтова мережi, будинкове
освiтлення)

ЕлектрообладнаннrI в
задовiльному cTaHi.
Електрощитова потребуе
часткового потqчного ремонту

|7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працююе в паспортному
режимi. Щверi та примiщення в
задовiльному cTaHi.

18 Системи центрального
оп€UIеннjI

В задовiльному cTaHi але
потребують капiтального
ремонту

19 Системи гарячого
водопостачанtUI

В задовiльному cTaHi але
потребують капiтального
ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

В задовiльному cTaHi але
потребують капiтального
ремонту

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа.тьтове
покритгя)

В задовiльному cTaHi

22 ,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майланчикiв)

В задовiльному cTaнi

Висновкп KoMicii: технiчний стаЕ житлового будинку по вулицi Юрiя
Кондратюка. 4г та дитячого майданчику - задовiльний. Житловий будинок
придатний до експлуатацii у весняно-лiтнiй перiод 2021 року.

(ouiHKa технiчного стану, висновок про готовнiсть до ексrшуатачii жилого будинку у наступний перiол)

Голова Koмicii:
головний iнженер ОД-508 Шевчук С.А.

маистер техдlльницl Зубенко Ю.А.

маистер техдlльницl аЁ Боryш Н.В.

Ба.ПКОНИ (екрани, огородження
ба.лконiв i лолжiй)

10

15

t{лени KoMicii:


