
Висновки KoMicii: технiчний стан житлового бчд и l{Ky по вчл. Маршала

Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняний перiод 2020 року.
(ouiHKa технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого

будинку у наступний rlерiод)

Го-rова KoMicii:

[-'оловний iнженер ОД-50З
Члени KoMicii:

Заступник начальника

майстер техдiльницi

lJaTa огляду 06.04,2020 р.

Багiнська М.С.

Кузнечова Н.В.

//00А Скубицька Ж.М.

Е ]]-r_

t

Тимошенка. 6 - задовiльний.
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9 Балкони, лоджiТ, ганки
(огородження балконiв i
лолхilи

ffBepi

Вхiднi групи

Прибудинкова територiя
(б".rагоустрiй. асфапьтове
покриття)

В задовiльному cтaнi
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Системи центрarльного Потребують поточного ремонту
опалення
Системи гарячого
водопостачання

Потребують поточного ремонту

Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

]А
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Щитячi майданчики
(об"rаднання дитячих
майданчикiв)
Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних

Пiдлога I1отребус ремонту

Покрiвля Потребус ремонту

lBoдостоки Потребують ремонту

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Сходовi клiтини потребують
ремонту
Ганки вхiдних груп потребують
ремонту

Спtiттепроводи (клапани.
стовбури, шибери)

Потребують ремонту

Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

Потребуе вiдновлення
водопостачання

BiKHa Потребують замiни

Потребують ремонту

1_ý Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

Електрообладнаннlt
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

Електрощитова в задовiльному
технiчному cTaHi

'tJ Лiфти (машиннi примiщення,
дворi машинних примiщень)

Потребують капiтального
ремонту в 3 парадному

Потребують поточного ремонту

Не вiдновлено благоустрiй пiсля
проведення робiт працiвниками
ПАТ <<Киiвенерго>
Потребуе капiтального ремонту
асфа-,чьтового покриття

;.]

маиданчикlв

э
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Акт
весняного огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Маршала Тимошенка,6

би ька Ж.М.
(П.I.ГI. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
жит.тового фонду ОболоЕського району м. Киева),

0д-503
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у склад i: головного 1нжен Багiнськоi
М.С., заступника начмьника з благоустрою Кyзнецовоi Н.В.,майстра
lсцдшьIiццi Скубицькоi Ж.М.

06.04.2020 р.
{дата цочатку огляду)

ilровела огляд житлового будинку за адресою:
i встановила наступне:

0б.04.2020 р.
(дата завершення огляду)

вул. Маршала Тимошенка, 6

1 . Житловий будинок, загытьна площа якого становить 2ý,Р5,64 кв. м, кiлькiсть
квартир - 180 штук.
На прибудинковiй територii вiдсутнi дитячий, спортивний майданчики

(перелiк e.TeMerrTiB благоустрою)

2" Т'ехнiчний стан житлового булинку та його прибудинково[ територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку J\! б по вул. Маршма

Типлошенка комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики., покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО,
ГВIl, ХВП' каналiзацii, лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю.
|1ри цьотr.rу виявлено:

j!ъ

iзlп

'.-

i1 Стiни

+

Потребують ремонту

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) булинку

Фундаменти

Фасади

В задовiльному cTaнi

В задовiльному cTaHi

Потребують ремонту]герметизованi стики

l

Примiтка


