
2з Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
майданчикiв)

Потребус фарбування

Висновки KoMiciT: технiчний стан житлового бу инкч по пDосп. обол онськомч
буд. 9, дитячого та спортивного майданчикiв - задовiльний. Житловий будинок
та дитячий майданчик придатний до експлуатацii в весняний перjод2028 ращ]i.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до ексгrлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)
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Голова KoMiciT: головний iнж

Члени KoMicii:

аступник начальник з благоустрою

Майстер техдiльницi

Щата огляду 20.0З.2020

Багiнська М.С.

а/{-/ Кузнечова Н.В.

00д)€ Скубиuька Ж.М.

нер ОЩ-503
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9 Бшlкони, лоджii, ганки
(огородження ба,rконiв i
лолжiй)

Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)
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Герметизацiя стикiв Потребують поточного ремонту

Пiдлога Потребуе поточного ремонту

6 Покрiвля Потребус поточного часткового
ремонту

,7
Водостоки Потребlтоть поточЕого

часткового ремонту
Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують поточного ремонту

В задовiльному cтaнi

Смiттепроводи (клапани,
стовбури. шибери)

Потребують часткового
поточного ремонту.

l1 Смiттезбiрнi камери
(волопровiд)

Потребуе вiдновлення
водопостачання в 1п.

В iKHa

Щверi В задовiльному cTaHi

Вхiднi групи Потребlтоть поточного ремонту
1п,

Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

Електрощитова потребус
часткового поточного ремонту

Потребують капiтального
ремонту1 пас. в 1 парадному.
В 2 парадному працю€ в
паспортному режимi.

i8 Системи центрального
оп€LJ,Iення

Потребутоть поточного ремонту

l9 Системи гарячого
водопостачання

Потребlтоть поточного ремонту

Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

Потребутоть поточного ремонту

Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа,тьтове
покриття)

Не вiдновлено благоустрiй пiсля
проведення робiт працiвниками
ПАТ <Киiвен го))

Дитячi майданчики
(облалнання дитячих
майданчикiв)

В задовiльному cTaHi22
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Акт
весяяного огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: просп. Оболонський, 9

Скубицька Ж.М.

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

(назва виконавrц послуг)

М.С.. заступника начшIьника з благоyстрою КузнецовоТ Н.В.,
маистра техдlльн ицi Скубицькоi Ж.М.

20.03.2020
(дата початку огляду)

20.0з.2020
(дата завершення ог,,lяду)

провела огляд житлового будинку за адресою: просп. Оболонський, 9
l всl,ановила таке:

l. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 25,9564 кв. м, кiлькiсть
квартир -252 штуки,
На прибудинковiй територii розмirrry.rоться - l дитячий та - 1 спортивний
майданчики.

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового булипку та його прибудинковоI територii:
Пiд час проведення огляду житлового будинку Jф 9 по просп. Оболонському

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкчiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiалоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
кана,чiзацii, лiфти, електрообладнанн я, дитячпй, спортивний майданчики та
прилеглу територiю.
При uьому виявлено:
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ПримiткаНайменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Фундаменти В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHiФасади

Потребують поточного ремонту

(П.I.ГI. майстра)

Ми, цо нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Багiнськоi
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