
(зАтв )
Еик ОД-508

Па.тамарчук

AKTJ\&
Позачергового загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою; вул. Юрiя Кондратюкаr 4

Богуш Н.В.
(П. I. Б. майсmа )

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового фон.ry Оболонського
раЙону м. Киевa)),
од-508
(назва виконавчя послуг)

Ми, що Еижче пiдписаJIися, комiсiя у скJIадi: головЕого iнженера
Шевчука С.А,, майстра техдiльницi Зубенко Ю.А., майстра техдiльЕицi
Богщl Н.В.

по 15.05.2021

провела огJIяд жилого булинку за адресою: вул. Юрiя Кондратюка, 4
i встановила таке:

1.Житловий будинок, загЕLпьна площа якого становить 16676,37 кв. м,
кiлькiсть квартир - 284 штук; пiд'iЪдiв - 8; поверхiв - 9.

На прибудинковiй територii розмiщуеться l дитячий майданчик.

(перелiк елеменгiв благоустрою)

2. Технiчний cT€lH житлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведеЕшI огляду жилого булинку ЛЬ 4 по вул. Юрiя Кондратюка
комiсiя перевiрила стан нес)чих та огороджувЕuIьних конструкцiй, зовнiшнi та

внутрiшнi стit{и, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнаЕIuI, дитячий майданчик та прилеглу
територiю.
При цьому виявлено:

Ns
з/п

Найменування елемента
(конструкцii) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuii) булинку

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади В задовiльному cTaHi

Стiни В задовiльному cTaHi

4 Герметизацiя стикi! В задовiльному cTaHi

5 Пiдлога В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля В задовiльному cTaHi
7 Водостоки Потребуrоть поточного ремонту

2 та 5 пiд.
8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi
Потребують поточного ремонту

i /авл

з 05.05.2021р.
(лата початку огляду) (лата завершення огляду)

5с"'чя
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9 Бапкони
(екрани,огородженнrI
балконiв i лоджiй)

Екрани балконiв потребують
капiтального ремонту.

l0 Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi. Клапани
заваренi

1l Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

В задовiльному cTaHi.
Водопостачання вiдсчтн€.

l2 BiKHa В задовiльно му стан1.
lз .Щверi в задовiльно му cTaHi.
14 Вхiднi групи, ганки Потребують поточного ремонту

4,5,8 пiд'iЪди
l5 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi.
lб Елек,трообладнання

(щитова, Mepeжi,
будинкове освiтлення)

ЕлектрообладнаннrI в
задовiльному cTaHi.
Електрощитовi потребують
поточного ремонту
2,6 пiд.

|7 Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних примiщень)

Працюють в паспортному
режимi. ,Щрерi та примiщенЕя в
задовiльному cTaHi.

l8 Системи центрarльного
опалення

Потребують поточного ремонту

19 Системи гарячого
водопостачаншI

Потребують поточного ремонту

20 Системи холодного
водопостачаншI i
каналiзацii

Потребуе поточного ремонту

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

В задовiльному cTaHi

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитяlIих
майданчикiв)

В задовiльному caHiTapHo-
технiчному cTaHi.

Впсновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку по вулицi Юрiя
Кондратюка.4 та дитячого майданчику - задовiльний. Житловий будинок
придатний до експтryатацii у весняно-лiтнiй перiод 202| року.
(ouiHKa технiчного cTa}Iy, висновок про готовнiсть до сксплуатацii жилого будинку у наступниЯ перiод)

Голова KoMicii:
Головний iнженер ОД - 508 Шевчук С.А.

Зубенко Ю.А.
Члени KoMicii:

майстер техдiльничi Боrvш Н.В.

маЙстер техдiльницi
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