
2з Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
майданчикiв)

Огорожа потребуе капiтального
ремонту,тверде покриття
потребу€ замiни.

Вlлсновки Koмicii: Технtчнии стан житлового будинку по вул. Маршала
Тимошенка. 2-Б знаходиться в задовiльном у технiчному cTaHi. Придатний до
експлуатац!i в весцяний ле]эiод 2020 року.

(ouiHKa технiчного стану. висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
будинку у наступний перiод)

Голова KoMiciT: головний iнжен Багiнська М.С.

Члени KoMiciT:

Заступник начальника з благоустрою
"-а,ш}

Кузнечова Н.В.
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Майстер техдiльницi

.Щата огляду 08.04.2020 р.

аOц Скубиuька Ж.М.
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4 Вхiднi групи

lб

20 Системи холодного

7

водопостачання 1

каналiзацii
i2

Герметизованi стики Потребують поточного
ремонту

Пiдлога Потребус поточного ремонту на
перших поверхах

6 Покрiвля В задовiльному cTaHi

Водостоки Потребутоть поточного
часткового ремонту

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують поточного ремонту

Балкони, лоджiТ, гаяки
(огороджевня бzurконiв i
лоджiй)

В заловiльному cTaHi

Смiттепроводи (клапани.
стовбури, шибери)

Потребу,rоть часткового
поточного ремонту

Смiтгсзбiрнi камери
(водопровiд)

Потребуе вiдновлення
водопостачання

BiKHa Потребують капiтального
ремонту

.Д,верi Потребlтоть капiтального
ремонry
Потребують капiтального

онту
Потребують поточного ремонту15 Козирки вхiдних груп

Електрообладнання
(щитова, MeperKi, будинкове
освiтленtlя)

Електрощитовi в технiчному
задовiльному cTaHi

Лiфти (маlшиннi примiшrення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному режимi

l8 Системи центраJIьного
опалеfiня

Потребlтоть кап iтального
ремонту

l9 Системи гарячого
водопостачання

Потребують капiтального
ремонту
Потребують капiтального
peN,IoHTy

Прибудинкова територiя
(благоустрiй. асфапьтове
покритгя)

Вiдновлення огорожi 1 п,3п,

{итячi майданчики
(обладнання дитячих
майланчикiв)

22

]
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I

Потребуе замiни
елементI в.встановлення HoBol
огорож1.



Акт
весняноrо огля/Iy житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Маршала Тимошенкаr 2-Б

цька Ж.М.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Кисво>,
од_503

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписмися, комiсiя у складi: головного iнжeнepa

Цагiнськоi М.С. заступника начальника з благоуст рою Кузнецово]_
li. В., майстра техдiльницi Скуби цькоТ Ж.М

08.04.2020
(даr,а початку огляду)

провела огляд житлового булинку за адресою: вул. МаршаJIа Тимошенка, 2-Б
l встановила таке:

1. Житловий будинок, загrшьна площа якого становить 12635 кв. м, кiлькiсть
квартир- l92 штуки.
На прибуаинковiй територiТ розмiщуються : - l дитячий майданчик та -1
слортивний майданчик.

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Nq 2-Б по вул. Маршала

Тимошенка комiсiя перевiрила стан нес)пiих та огороджув.Lпьних конструкцiй,
зовнiшнi та BHyTpimHi стiни. стики. покрiвлю, пiдлоц, BiKHa, дверi, системи ЦО,
ГВП, ХВП' каналiзацii, лiфти, електрообладнання., дитячий, спортивний
майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Фасади В задовiльному cTaHi

Nq
з/п

1

J

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента 1конструкцii) будин ку

Примiтка

Фундаменти В задовiльному cTaHi

Стiни 11отребують по т очного ремон

08.04.2020
(лата завершення огляду)

l


