
майдавчикiв)

-, Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
майданчикiв)

Висновки Koмicii: технiчний стаЕ житлового будинку по просп. оболонськомy,
9-А. дитячого майданчика - задовiльний. Житловий оyдинок придатнии до
qксцлуатацii в весняний перiод 2020 року.

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

/

х

д-503Голова KoMicii: голов

Члени KoMicii:

Багiнська М.С.

а/а/ Кузнецова Н.В.Заступник начаJIьника з благоустрою

Майстер техдiльницi

flа,га ог.пяду 01.04.2020 року

пф/. с кубицька Ж.М.

I

I



5

6

8

,7

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

Смiттепроводи (ю-Iапани,

стовбури, шибери)

Системи центрального
опалення

Системи холодного
водопостачання i
кана.,,riзацii

1 0

1i

lз

14

l5

г

6

]

з

о

20

1
,)

Потребують поточного ремонту

Пiдлога Потребуе поточного ремонту

Покрiвля В задовiльному cтaнi

Водостоки Потребують поточного
часткового ремонту 1п.

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують ремонry 1-2 пiд

В задовiльному cTaHi

Потребують часткового
поточного ремонry, Вiлсутнi
шибери.

Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

Потребуе вiдновлення
водопостачання п.3

|2 BiKHa Потребують замiни.

.Щверi В задовiльному cTaHi

Вхiднi групи Потребутоть поточного ремонту
l -З пiд

Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

Електрообладнання
(щитова. мережi. будинкове
освiтлення)

Електрощитова потребуе
часткового поточного ремонту

Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Потребують капiтального
ремонту 2 пас. в 2 парадному.
В 1,З парадному працюють в
паслортному режимi.
Потребують поточного ремонту

Системи гарячого
водопостачання

Потребl,rоть поточного ремонту

Потребують поточного ремонту

Прибудинкова територiя
(бlагоустрiй, асфа,lьтове
покриття)

Не вiдновлено благоустрiй пiсля
проведення робiт працiвниками
ПАТ кКиТвенерго>

22 Щитячi майданчики
(обладнання дитячих

I {егляна огорожа потребуе
вiдновлення цементноi стяжки.

,l 
| Герметизацiя сти KiB

l

I

I

I



Акт
весняного огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: просп. Оболонський, 9-А

екубицька Ж.М.
(П.I.[L майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,
од-503

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у склад i: головного iнженера Багtнськоi
М.С., застyпника нач€Lпьника з благоустрою КузнецовоТ Н.В., майстра
техлlльни ш1 СкубицькоТ Ж.М.

01.04,2020
(дага початк} огля!})

01.04.2020
(даr,а завершевня огляду)

] встановила таке:

l. Житловий будинок, загальна площа якого становить 6554,5 кв. мо кiлькiсть
квартир - 106 штук.
На прибудинковiй територiТ розмiщуються: - 1 дитячий майданчик

(rrерелiк елементiв благоустрокl)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку JФ 9-А по просп.

Оболонському комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних
конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi,
системи ЦО, ГВП, ХВП, канапiзачii, лiфти., електрообладнання, дитячий
майданчик га прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

!Ns Найменування елемента Висновок про технiчний стан
з/tl конс кцiт) б дин e.leN,IeHTa конс кцl б дин

Фундаменти В задовiльному cTaHi

)

з

В задовiльному cTaHiФасади

Стiни Потребують поточного ремонту

лровела огляд житлового булинку за адресою: просп. Оболонський.9-А

Примiтка 
|

I


