
]5-Б - задовiльний . Житловий будинок придатний до експлуатацirз деqнянцй
перiод 2020 року.

(оцiпка технi.lного стапу, висновок про t,oToBHicTb до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)
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Голова Koмicii: головний iH нер ОЩ-50З

Ч,;tени KoMicii:

Заступник начzulьника з благоустрою

Майстер техдiльницi

!ата огляду 0З,04,2020

Багiнська М.С.

Кузнечова Н.В,

Фощ Скубицька Ж.М.
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Висновкп KoMicii: технiчний стан житлового будинку по просп. Оболонському.
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4 Герметизованi стики В задовiльному cTaHi

) Пiдлога потребуе поточного ремонту

б Покрiвля В задовiльному cTaHi

Водостоки Потребlтоть поточного
часткового ремонту

8 Сходовi клiтки, сходовi i Сходовi клiтини потребують
ма шl поточ ного емон

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження бшtконiв i
лоджiй)

Ганок вхiдноi групи потребуе

ремонту

Смiттепроводи (клапани.
стовбури, шибери)

Потребують часткового
поточного ремонту

Сплiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

В задовiльному cTaHi

12 BiKHa потребують замiни

Щверi В задовiльному cTaHi

lt) Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

Електрощитова потребус
часткового поточного ремонту

Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiцень)

Прачюють в паспортному режимi

Системи центрмьного
опаJIення

В задовiльному технiчному cTaHi

Системи гарячого
водопостачання

В задовiльному технiчному cтaнi

Системи холодного
водопостачання i
каналiзацiт

В задовiльному технiчному cTaHi

Прибулинкова територiя
(б.-тагоустрi й, асфапьтове
покриття)

Потребуе капiтального
ремонту асфаль тового
покриття.

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

2з Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
vайланчикiв)
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10

11

13

14

|7

Вхiднi групи Потребуе поточного ремонry

15 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi
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20
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Акт
Весняного огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: просп. Оболонський, 15-Б

Скубицька Ж.М.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговуваIrня
житлового фонду Оболонського району м. Киева),
Дi;r ьн rrпя-503

(назва викоtлавця послуг)

Мr, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнжeнepa Багiнськоi
М.С., застyпника начaLпьника з благоYстDою Кузнецовоi Н.В.. майстра

0з.04.2020
(даr,а початку огляду)

0з.04.2020
(лата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: просп. оболонський, 15-Б
t встановила таке

1 . )tитловий будинок, загальна площа якого становить 45 16,00 кв. м, кiлькiсть
квартир-1l7штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються :

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Ns 15-Б по просп.

Оболонському комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних
конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa. дверi,
системи ЦО,, ГВП, ХВП, каншriзацii, лiфти, електрообладнання та прилеглу
,гериторiю.

При цьому виявлено:

Лс
зlп

Фасади В задовiльному cTaHi2

J Потребують поточного

ПримiткаНайменування елемента
(конструкцiТ) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) булинку

Фундаменти В задовiльному cTaHi

Стiни

техдiльницi СкубицькоТ Ж.М.

I

ремонт}


