
Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

по,I,ребують поточного ремонту

ll См iтгезбiрнi каrr.rери

(водопровй)
|2 BiKHa в задовlльному cTaHl

1з !Bepi В ЗаДОВlЛЬНОittУ cTaHl

l4 Вхiднi групи в задовlльЕому cTaнl

15 Козирки вхiдних груп в задовlльному cтatнl

lб Електрообладнання (щrгова,
мережi. будинкове освiтлення)

Електрощитова знаход.lться в
заповiльному r ехнiчному стан i

17 Лiфти (машиннi примiщення.
дверi машинних примiщень)

працюють в паспортному режимl

18 Системи центрального
опаJIення

Потребують капiтмьного ремонту

l9 Системи гарячого
водопостачання

Потребують капiтального ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацiТ

По,гребують капiтапьного ремонту

2| Прибудинкова територй
(благоусцiй, асфальтове
покриття)

в задовlльному cTaHl

22, Дитячi майдан.*rки (обладнання

дитячих майланчикiв)
2з Спортивнi майданчики

(обладнанrrя спортивних
майданчикiв)

Висповки KoMicii: технiчний стаЕ житлового бчдинку на вyл. МаDша,.rа Тимошенка. 2/4 ,
змовiльний. Житловий будинок поидатний експлчатапii в весняний пепiод 2020 покч.

(ouiHKa технiчного cTat{y, висновок про готовнiсть до експrryатацiI жилого
булинку у наступний перiод)

/' =\Jолом KoMicii: гофвний iнженер О.Щ-503

,n '.

[За.rlп"п* 
начальниkа по благоус грiю

\"*.r"о техдiльвйцi.

\ //J!'''-.../

Багirrська М.С.

Кузнецова Н.В

Мунлир Н.М.

.Щатаогляду 23.03.2020р.
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Акт
весняного огляду ?китлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Маршала Тимошенка, 2/4

Мундир Н.М.
(П.t.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслугоtsування
житлового фонду оболонського району м. Киева>,
од-50з

(назва виконавця послуг)

24.0З.2020р.
(дата початку огляду)

2З.03.2020р.
(дата завершенrrя огляду)

провела огляд житлового оудивку за ацресою ву,т. Маршала Тимошенка. 2/4
l встановиjlа таке

l. Житловий булинок, загальна площа якого становить 12548,10 кв. м, кiлькiсть квартир - l52
штуI(и.
На прибулинковiй TepltTopii розмiщуються

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жцтлового булинку та його прибудипковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Np 2/4 на вул. Маршма Тимошенка комiсiя

перевiрила стан несучих та огороджувtlльних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшпi стiни, стики.
покрiв,тlо. пiдлогу, BiKH4 дверi, системи ЦО. ГВП, ХВП, кана:liзацii. лiфти. елеrгрообладнанIuI
та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

N9

зlrr
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан елемента
(конструкцii) булинку

Примiтка

1 Фундаменти в задовlльному стан1

?. Фасtци по,гребують ремонту

.) Стiни потрео}тоть ремонту

4 Герметизоваrri стики

5 Пiдлога потребус поточного ремонту

6 Покрiвля потребус поточного ремонту

7 Водостоки потребlrоть поточного ремонту

tt Сходовi клiтки, сходовi маршt потребують ремонту
9 Бапкони. лоджii, ганки

(огородження балконiв i лод;кiй)
в зalдовlльному c,l ан1

Ми, що нижче пiдписа,т.tся, комiсiя у складi: головного iHiKeHepa Багiнськоi М.С. заст}тlник
начальника по благоусmiю Кузнецовоi Н. В. майсmа техдiльницi .Мундир Н.М.
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