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- Сергій МІНІН

Акт обстеження
дитячого майданчика «АТОМКА» 

у загальноміському центрі 
від 17.02.2022

Комісія в складі:
голова комісії : заступник директора з УББ та благоустрою Анатолій НІКІТЕНКО 

Члени комісії:
старший майстер з благоустрою та озеленення Василь КОШЕЛЬНИК 
майстер з благоустрою Тамара БАРАНОВА 
майстер з озеленення Наталя СИДЬКО

склали цей акт на предмет того, що 17.02.2022 р. було проведено обстеження дитячого 
майданчика «АТОМКА» у загальноміському центрі.

При обстеженні були виявлені наступні недоліки:
I. Огорожа по периметру майданчика в незадовільному стані, а саме:

- відсутні секційні пройоми огорожі / 2 шт.
- зламані дерев'яні штахети / 20 шт.
- прогнили дерев'яні лаги / 6 шт.
- на дерев'яних конструкціях огорожі фарба потріскалась та відстає.

2. Дерев'яні лавки відпочинку в кількості -  24 шт. потребують заміни дерев’яних брусків 
( зламані, прогнили) 20 шт.

Всі дерев'яні конструкції лавок потребують поліпшеного фарбування.
3. Дерев'яні конструкції ігрової зони з насипом піску в середині потребують

100% заміни, прогнили і несуть загрозу для дітей.
4. На гойдалках протерлись елементи металевих ланцюгів, потребують заміни в кількості -  

16 шт. ( довжина одного ланцюга 1200мм)
5. Прогнив дерев’яний брус стовпів ігрового комплексу в кількості:

3500x100x100= 2 шт.
4000x100x100= 2 шт.

6. Ігровий комплекс обладнаний вологостійкою фанерою товщиною 20мм. в деяких 
місцях прогнив і потребує заміни (дах та бокові стінки ігрового комплексу)

7. Всі металеві поверхні ігрового комплексу потребують фарбування за 2 рази.
8. Дерев'яні конструкції ігрового комплексу потребують фарбування.
9. Підлога ігрового комплексу потребує заміни. Дерев’яні конструкції прогнили, є сколи.
10. Гумове покриття підлоги в деяких місцях відійшло від основи. Необхідна заміна плит з 
м’якого асфальту площею 30 м2
II. Необхідно виконати роботи по обрізці гілля дерев на висоту більше 3 метрів.

- майстер з озеленення

Голова комісії:
- заступник директора з УББ 
та благоустрою

- мастер з благоустрою

Члени ком ісії:
- старший майстер з благоустрою 

та озеленення

Анатолій НІКІТЕНКО

Василь КОШЕЛЬНИК

Наталя СИДЬКО

ара БАРАНОВА


