
Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку на просп. Оболонському,
7. литячий майданчик - задовiльний. Житловий будинок пDидатний до
експлуатацii в весняний перiод 2020 року.

(оцiнка технiqlого стану, висЕовок про готовнiсть до експлуатацii жилого
будинку у наступний перiод)

ва KoMl ловний iнженер ОД-503г

по благоустрiю

ська М.С..

Кузнецова Н.В.

Майстер техдiльницi

,Щата огляду l6. 03.2020 р.

Мундир Н.М,



5 Пiдлога потребуе поточного ремонту

Покрiвля В задовiльному cTaHi

7 Водостоки

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Сходовi клiтини l -4 пiд.
потребують косметичного
peN!oHTy

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

Ганки вхiдних груп потребують
ремонту

10 Смiттепроводи (клапани.
стовбури, шибери)

Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

Потребують поточЕого ремонту

l1 Потребуе вiдновлення
водопостачання

|2 Потребlтоть капiтального
peN{oHTy

lз Щверi

Вхiднi групи

В задовiльному cTaHi

14 потребують ремонту 1-4 пiд

l5 Козирки вхiдних груп Потребують ремонту

16 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинковс
освiтлення)

Електрощитова потребуе
поточного ремонту

17 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Прачюють в паспортному режимi

l8 Системи центрального
опалення
Системи гарячого
водопостачанЕJI

потребують ремонту

l9 потребують ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

потребують ремонту

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

Не вiдновлено благоустрiй пiсля
проведення робiт працiвниками
ПАТ кКиiвенерго>

22. .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

,/-э Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
маиданчикlв

В задовiльному cтaнi

6

] 

ПотRебlють поточного ремоЕту

8

BiKHa

I

I

I

l

I

]



Акт
весняного огляду житлового будинку,

розташованогtr за адресою: просп. Оболонський, 7

м н и н.м.
(П.I.П. майстра)

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

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у склад i: головного iнженера Багiнськоi М.С.
заступник начальника по благоустрiю Кузнецовоi Н.В.. майстра техдlльниц1

i 6.03.2020р. l6.03.2020p.
(дата початку огляду) (дата завершення оглялу)

провела огляд житлового будинку за адресою: просп. Оболонський, 7
l встановила таке:

(лерелiк елементiв благоустрою)

2. Техпiчпий стан житлового будпнку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку }Ф 7 на просп. Оболонському

комiсiя перевiрила стан нес}чих та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни' стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнаЕня, дитячиЙ маЙданчик та прилеглу
територiю.
При цьому виявлено:

В задовiльному cTaHi

поrребують ремонту

JФ
з/п

Найменуванrrя елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента 1 конструкцiТ) булинку

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

z Фасади

з Стiни

Герметизованi стики4 п ують peN{O нту

Мундир Н.М.

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить |22|6,20 кв. м, кiлькiсть
квартир - 234 штук.
На прибулинковiй територiТ розмiщуються -дитячий майдаfiчик

l


