
маршl
9 Балкони, лоджii, ганки (ого1

балконiв i лолжiй)
в задовlльному cTaнl

l0 Смiттспроводи (клапани, сто
шибери)

заблоновано

ll Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

в наявностl

12 В iKHa в задовlльному cTaнl

lз ffBepi потребують поточного ремонту
l4 Вхiднi групи в задовlльноN.lу cTaI{l

l5 Козирки вхiдних груп в задовlльному cTaнl

lб Електрообладнання (щитова
будинкове освiт.тення)

в задовlльному стан1

l7 Лiфти (машиннi примiщення, ,

машинних примiщень)
Працюють в паспортному
режимi.

l8 Системи центрЕrльного
опiUIення

в задовlльному cTaнl

l9 Системи гарячого
водопостачання

в задовlльному cTaHl

20 системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

в задовlльному cтaнl

2l Прибулин кова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

в задовlльному cTaнl

22 .Щитячий майданчик
(обладнання дитячих
майданчикiв)

потребуе облаштування новими

формами

Висновки комiсii:технiчний стан житлового булинку по проспекту Оболонському,
З6-Д, дитячого майданчика - задовiльний. Житловий булинок придатний до
експлуатацii в весняно-лiтнiЙ перiод 2020 року.

(ошiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний.перiод)

Голова KoMicii: заступник начальника ОД-502 Попельнух О.М,

Члени KoMicii: iнженер l -Т категорii

!ата огляду ((_)

майстер

2020р.

КонопленкоВ.Ф.

I

Рикало Н.В.
"/l

,|"r'
м



Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: просп.Оболонський, 3б-.Щ

_Коноп;rенко В.Ф.._
(П.l.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Кисва>,
од_502

(назва виконавIiя послуг)
Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: заступник начttльника Попельнух О.М.,
iнженера l -Т категорii Рика,rо Н.В., майстра Конопленко В.Ф..

з 23.04.2020р. по 24.04,2020р.
(лата початку огляду) (дата завершення огляду)
провела огляд жилого булинку за адресою:проспект !бQJ!ot!ýдццЙ-ЗбД
i встановила таке:
1. Житловий будинок,, заг.Lпьна площа якого становить l1533,52KB. м, кiлькiсть
квартир - l30 штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються l дитячих майданчики,

( перел iK елемсtl гiв благоlстрою.1
2. Технiчний стан жилого булияку та його прибулинково[ територii:

Пiд час проведення огляду жилого булинку No З6-.Щ по просп.Оболонському
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувtLпьних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП' ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та прилеглу
територiю.
п и цьом виявлено:
Jф з/l Найменуван ня елемента

(KoHcTpyKuii) булинку
Висновок про технiчний стан елt
(конструкцii) будинку

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади
В задовiльному cTaHi

, Стiни В задовiльному cTaHi

4 Герметизованi стики

5 Пiдлога В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля в задовlльному cTaнl

7 Водостоки в задовlльному cTaHl

8 Сходовi клiтки, сходовi потребують поточного ремонту


