
Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по просп. Оболонському,
бчд.l 1-А. - заловiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii в
весняний перiод 2020 року.

(оцiнка технiчного с,гану, висновок про готовнiсть до експлуатацili жилого
бl,линку у наступний перiод)

голова комiсii: головний iH Багiнська М.С.

Члени KoMicii:

[, .ма/аступник начальника з благоустрою

Майстер техдiльницi

ffaTa огляду 01.04.2020 року

Кузнецова Н.В.

Скубичька Ж.М.flаlL
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Водостоки

l0

l4 Вхiднi групи Потребують поточного ремонту
1-З пiд

2

] Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaнi

18 Системи центр€IJIьного
опа-Iення

19

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацiт

Потребують поточного ремонту

2| Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

22
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Герметизованi стики В задовiльному cTaHi

Пiдлога Потребуе поточного ремонту

Покрiвля Потребуе поточного ремонту

Потребують поточного
часткового ремонту

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують ремонry 1-2 пiд

Балкони, лоджii, ганки
(огородження ба,rконiв i
",lоджiй)

В задсlвiльному cTaHi

смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Потребують часткового
поточного ремонту

Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

Потребус вiдновлення
водопостачання

BiKHa Потребують капiтального
ремонту

1з .Щверi В задовiльному cTaHi

Електрообладнання
(щитова, мережi, булинкове
освiтлення)

Електрощитова потребус
часткового поточного ремонту

|7 Лiфти (машиннi примiщення.,
дверi маlпинних примiщень)

Працюють в паспортному режимi

Потребують поточного ремонту

Системи гарячого
водопостачання

Потребують поточного ремонту

Не вiднов"цено благоустрiй пiсля
проведен ня робiт прачiвниками
ГIАТ <Киiвенерго>

flитячi майданчики
(об;rаднання литячих
майданчикiв)
Спортивнi майданчики
(об:rаднанIrя спортивних
майдалчикiв)
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Акт
весняного огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: просп. Оболонський, 1l-A

Скубицька Ж.М.
(П.LП. майстра)

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

(назва виконавця послуг)

Багiнськоi М.С._ заступника начаJIьника з благочстрою Кчзнецовоi Н.В., майстра
техдiлыiицi СкYбицькоi Ж.М.

01 .04.2020
(дата початку огляду)

0i.04.2020
(лата завершення оглялу)

провепа огляд житлового будинку за адресою: просп. ОболонськиЙ, 1 1-А
1 встановила таке:

1. Житловий будинок, загаJlьна площа якого становить 6793,7 кв. м, кiлькiсть
квартир - 107 штук.
На прибулинковiй територii розмiшlуються :

( перелiк елемевтiв благоустрою)

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

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

Фундаменти

Фасади В задовiльному cTaHi
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ГlримiткаНайменування елеменl а
конс цll диб

Висновок про технiчний стан
еJIемен,га конс цl1 диб

В задовiльному cTaHi

Сr,iни Потребують поточного ремонту

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: : головного iнженера
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