
Спортивнi майданчики
(об"rаднання спортивних
майданчикiв)

Потребус фарбуванняzз

Висновки KoMiciT: технiчний стан житлового будинку по просп. Оболонськомy,
i3, дитячого та спортивного майданчикtв - задовiльний. Житловий будинок
rlрлtдатний до експлуатацii в весняний перiод 2020 року.

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

i'олова KoMicii: головнии lнж Багiнська М.С..

Ч.llени KoMicii:

Заступник начаJlьяика з благоус .Иа/ Кузнечова Н.В.

од-503

t
Майстер техдiльницi

,Щата огляду 02.04.2020 року

щл Скубицька Ж.М.
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,+ Герметизованi стики
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Покрiвля
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Балкони, лоджii, ганки
(огородження ба",rконiв i
jIоджlи

Смiттепроводи (клалани,
стовбури. шибери)

Смiтгезбiрнi камери
водоп вlд

Щверi

Вхiлнi групи

Козирки вхiдних гр_чп

Лiфти (мапlиннi примiщення,
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1\IamLlIttItI\ имlщень

Системи центрzrльного
опалення

Системи холодного
водолостачання i
каналiзацii
Прибулинкова територiя
(благоустрi й, асфапьтове
покриття)

В задовiльному технiчному cтaнi

Не вiднов,,lено благоустрiй пrсля
проведення робiт працiвниками
ПАТ кКиiвен го))

Потребують поточного ремонту

Пiдлога потребуе поточного ремонту

В задовiльному cTaHi

Водостоки Потребують поточного
часткового ремонту

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

потребують поточного ремонту
2п.
I-aHoK 2 п. потребуе поточного
ремонту

Потребують часткового
поточного ремонту
В задовiльному cTaHi

BiKHa

В задовiльному cTaHi в 1пар.
В 2 парадному потребують
капiта,чьного ремонту.
Потребують часткового
поточного ремонту
В задовiльному cTaHi .

Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

Електрощитова потребуе
часткового поточного ремонту

Працюють в паспортному режимi

В задовiльному технiчному cTaHi

19 Системи гарячого
водопостачання

В задовiльному технiчному cTaHi

,Щитячi майданчики
(облалнаtrня дитячих
майданчикiв)

Потребуе замiни iгрових
елементiв.
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Весняного "."rfr I;"ового будипку,
розташованого за адресою: просп. Оболонський, 13

Скчбицька Ж.М.
(П.I.П. лrайстра)

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

од-503
(назва виконавця послуг)

М", що нижче пiдлисалися, комiсiя у складi: головного iнженера Багiнськоi
М.С., заступника началь}lика з благоустрою КузнецовоТ Н.В., маЙстра
техдiльницi Скубицькоi Ж.М.

02.04.2020
(дата початку ог;rяду)

провела огляд житлового будинку за адресою: просп. оболонський, l3
! вс,гановила таке:

1. Житловий будинок, загuLпьна площа якого становитъ 1З375,20 кв. м, кiлькiсть
квартир - 252 штуки.
|la прибулинковiй територii розмiщуються: - l дитячий та - l спортивний
майданчики

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудпнковоi територii:
[Iiд час проведення огпяду житлового булинку Ns 13 по просп. Оболонському

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi та
Bl-tvTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
кана_пiзацii, лiфти, електрообладнаIrня, дитячлtй, спортивний майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Ns
зlrl

Фундаменти

Фасади В задовiльному cTaHi
,)

]
t-

Стiни

ПримiткаНайменування елемента
конс ц1l динкб

Висновок про технiчний стан
елемента конс 11 динб

В задовiльному cTaHi

Потребують по т очноrlо ремонту

02.04.2020
(дата завершення огляду)

l


