
Акт
осiнЕього огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Маршала Тпмошенка, 11-А

Богданова О.В.
1П.LП. ltайстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговуваяня
житлового фонду Оболонського раЙону м. Киево>,
од_503

( tiазtsа виконавця послуг)

Ir4и, що ни;кче пiдписfulися ,комiсiя у складi: головного iнженеDа Багiнськоi
М.С., iнженера l категорiт Ччвiлкiноi Л.М. . майстра техдiльницi Богдановоi ОВ=

10.1i.2020 l0.1 1.2020
(лата початкч огляду) (дата завершення tlгляду)

провела огляд я(итлового будинку за адресою: BlT. Маpmajla Тимошенка. l l-А
l встанови.:Iа таке:

1. ЖитловиЙ булинок, загальна площа якого становить 7012,60 кв. м, кiлькiсть
квартир - 14З штук.
На лрибу,динковiй територii розмlщу€ть ся 1 дитячий майданчик

(перелiк е.цементiв благоустрою)

2. ТехнiчниЙ стан житлового будинку та його прибудшпковоi TepпTopii:
Пiд час проведення огляду житлового будинку Ng ll-A на вул. Маршала

Тимошенка комiсiя перевiрила стан Еес)л{их та огороджувЕUIьЕих конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи LIO,

гвп. хвti, .каналiзацii. лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик r,a

прил ег.IIу територiю.
ГIрll чьом_ч вr{явлено:
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Водостоки

Балкони, лоджii, ганки
(огороджеяня ба,rконiв i
лоliжiй)
Смiттеrrроводи (клапани.
стовбури. шибери)

Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

12 BiKHa

ffBepi

В задовiльному cTaHi

В задовiльному технiчному cTaHi

В задовiльному технiчному cTaнi
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Вхiднi групи

15 Козирки вхiдних груп

ЕлектрообладнанЕя
(лiигова, мережi, будинкове

В задовiльному технiчному cTaHi

освlт-,lення

Лiфти (машиннi прилriщення,
две 1 \rilшинних п lщень

]8 Системи централ ьного В задовiльному технiчному cтaнi

6]

i опалення
9 Системи гарячого

водопостачання
Системи хо.Jjодного

водопостачання i
кана,тiзацiт
Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфа;rьтове
поьlритr,я)

1

Гr0

1

Потребуе поточного ремонту

Потребують поточного ремонту

Сходовi клiтини потребують
поточного ремонту 1,4 пiд'iзди
Поточний ремонт 2,З пiд''r'здiв
проведено у 2020 роцi до 2
поверху
В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi
(заваренi вантажуваJIьнi клапани
10.04.2020)
Водопровiд потребуе вiдновлення
1,2,3 пiд'iЪди
Поточний ремонт 4 пiд'iЪдi
проведено у 2020 р
В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

I-1отребують поточного ремонту
1,4 лiд'iзди
Поточний ремонт 2,З пiд' lЪдiв
проведено у 2020 роцi
Потребують поточного ремонту

Працюють в паспортному режимi

Потребують поточного ремонту
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22 .Щитячi майданчики
tобJ-таднаняя дитячих

i майланчикiв)
23 ]Спортивнi майданчики

(обл4днаяня спортивних
}1&И;-]&НЧИКrВ

Потребуе замiни елемеfiтiв та
ремонту цегляноi огорожi

ексIIлчаташll ч осiннiй пеDiод 2020 poKv.
(очiнка технiчного стану. висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого

булинку у насryпний перiод)

Голова KoMicii:
Головний iнженер ОД-503 Багiнська М.С,

tIлени KoMicii:
Iнженер I категорii Ччвiлкiна Л.М.

Майстер техдi..Iьницi Богданова о.В.

,Щата огляду 10. 1 1 .2020

Висновки Koýricii: житловий будинок на вул. МаDшала Тимошенка. 1l-A та
диrячiЙ маЙданчик -знаходяться в задовiльному технiчному cTaнi i придатнi до


