
9 Балкони, лоджiТ, ганки
(оr,ородження балконiв i лоджiй

В задовiльному cTaHi

10 Смiттепроводи (клапани, сто
шибери)

заблоковано

11 Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

потребус вiдновлення в 2,3,6,8п.

12 В iKHa з задовlльному стан1

13 Щверi потребують замiни в бп.
Вхiлнi групи в задовlльному cTaнl

l5 Козирки вхiдних груп потребують ремонry 5,6п.

16 Електрообладнання (щитов в задовlльному стан1
() лиI{кове освir,лення

17 Jitфтлt (пrаulиllнi примiщення, i Працкlють в IIаспортному
дверi машинних примiцень) ежимl

l8 Сисtrэьtлl ценI,раJlьного
опiLпення

в задовiльному cTaHi

19 в задовiльному cTaнlСис геми гарячого
водо IIос,гачан ня

20 Сис,геми холодного
водопостачання i каналiз

в задовlльному стан1

2| Прибулинкова територiя
(благtlусr,рiй. асфальтове

;..t г гя )

!,и-гячлtй майданчик
(с,б_,Iа.цнання дитяlIих
rtайланчикiв)

в задовlльному cTaнl

22 потребуе дооблашryвання
формаrчrи

Виснtlвки комiсii:технiчний стан житлового булинку по проспекту Оболонському,
28,, дитячого майданчика - задовiльний. Житловий будинок придатний до
експлуа,таtii? в весняно-лiтнiй перiол 2019 року.

(otliHKa техrliчrrого стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булпнку у тlаступний перiод)

Голова tlt,,rt i с ii: засlуп ни к нача,lьникl1 ОД- 5 02 Попельнчх С).М.

Члени Kobr]cii. iнженер l -i категорiТ Рикало Н,В.

Щата сtl,.liя,rlу, (_>

маистер

2020р,

I
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Конопленко В.Ф.



Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: просп.Оболонський, 28

_Конопленко В.Ф._
(П.I.П. майстра)
КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району tи. Кисва>,
од-502

(назва виконавця послуг)
Ми, що ниrкче пiдписа:lися, комiсiя у складi: заступник нача,чьника Попельнух О.М.,
iнженера 1-i категорii Рикало Н.В., майстра Конопленко В.Ф.

з 08.04.2020р. по 10.04.2020р
(дата початк1 оI,-ляду) (дата завершення оглялу)
провеJIа огляд жилого булинку за адресою:проспект оболонський 28
l встановила таке:
l . Житловlлй будинок, загuuIьна площа якого становить 2l688,2KB. м, кiлькiсть квартир

- 3l8штук.
На прибудинк<lвiй територii розмiщуюr,ься 1 дитяч . майданчик

(пере,iiк елелtентiв благоустрою)
2. Технiчний стан жилого булинку,га його прибулинковоi територii:

Пiд час rIроведення огляду жилого булинку Ns 28 по просп.Оболонському комiсiя
перевiрила стан несучих та огоролжувальних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, кана.пiзацii,
лiфтlл, електрообладнання, дитячi. спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
п и цьо виявлено:

I лайrtс;r вання слеNlента JriCHoBoK про технiчний стан
конс I кцl l о динк eJleMeIlTa конс кцii) б дин

Фасади
в заловi.ltьно cTaIIl

| 
Стiни

['ермегизованi стики гlот,ребують ремонту oKpeMi
| ква и и

iliд:rога

,,

J

5

б flокрiвля

Водсlстоки

8 L хOдOвl клlтки, сходовr

rro,r ребус поточного ремонту

гrотребують поточного ремонту

: lотреб_чють ремонry
5,6,8п.

Л! з/r Гlримiтка

l Фунламенти В задовiльному cTaHi

В задовi.lIьному cTaHi

4

7

qpUll

В задовiльному cTaHi

l


