
Спортивнi майданчики
(облалнання спортивних
майданчикiв)

2з

Висновки Koмicii: технiчний стан )iiитлового будинку по вул. Марша"па
Тимошенка. 4 - задовiльний.
,{rитловl.iЙ будинок придатниЙ до експлчатацii в весняниЙ перiод 2020 року.

(оцiнка технiчного стаIту, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMiciT:

нська М.С.головний iнженер ОД-503

Члени KoMicii:

Заступник начаJlьника

маистер техдlльницl

!,атаогляду 07.04.2020

Кузнечова Н.В.

Wщ Скубичька Ж.М.
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Пiд:lога

Балкони, лоджii, ганки
(огоролження ба:rконiв i
.]-]ОДЖlИ

0 Смiттепроводи (клапани,
ст() .llIи и)

Потребуе капiта.лlьного ремонту в
З парадному.
В 1,2 парадному працюють в
пас по тном ежимl
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BiKHa

!Beoi

Лiфти (машиннi примiщення,
дверi маlпинних приtлirцень)

Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)
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Покрiвля В задовiльному технiчному cTaнi

Водостоки Потребують ремонту

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують ремонту

Ганки вхiдних груп потребl,rоть

ремонту

Потребують ремонту

Смiттезбiрнi камери
(водопровiл)

Потребус вiдновлення
водопостачаншI
В задовiльному cTaHi

В заловiльному cTaHi

Вхiднi групи Потребують ремонту

Козирки вхiдних груп В задовiльному cтaнi

Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтленвя)

Електрощитова потребуе
поточного ремонту

Системи центрального
опмення

Потребують ремонту

Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачання i
кана.,riзацii

Потребlтоть ремонту

20 Потребують ремонту

Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфапьтове
покриl-гя)

Асфа.,rьтове покрит-гя потребус
ремонту, не вiдновлений
благоустрiй пiсля розритгя ПАТ
<КиТвенерго>

22

Потребус поточного ремонту 
|
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Акт
Весняного огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Маршала Тимошенкао 4

Скубицька Ж.М.
(П.l.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонлу Оболонського району м. Киева>,
од-503
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у склад i: головного iнженера Багiнськоi
М.С.. заступника нач€Lпьника з благоустрою Кчзнецовоi Н.в.. майстра
техдiльницi Скубицькоi Ж.м

07.04.2020
(дата початку огляду)

провели огляд житлового булинку за адресою:
i встановили наступне:

07.04.2020
(дата завершення огляду)

вул. Маршала Тимошенка, 4

l . Житловий будинок, загальна площа якого становить 942З,30 кв. м, кlлькtсть
квартир - 180 штук.
На прибулинковiй територii вiдсутнi- дитячий, спортивний майданчики

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi TepиTopii:
Пiд час проведення огляду житлового бу.чинку Ns 4 по вул. Марша.па

'Гимошенка комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкuiй,
зtlвнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи l_{O,

ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю.
ГIри цьоlчrу виявлено:

Л9 нал"rменчвання елеNlента Висновок про технiчний стан
lзl tl конс кцll б дин е_Це]чIента кон кцl б лин

Фундаменти В задовiльному cTaHi

Фасади В задовiльному cTaHi

Стiни_:i

,,4
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Примiтка

Потребують ремонту

Потребують ремонry, Герметизованi стики

( псре",liк e.TelreHTi rr благоустрою)
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