
Акт
осiннього огляду 2китлового будшнку,

розташованого за адресою: вул. Маршала Тпмошепкаr 4

Ki ган I.B.
(tI.I.П. майстра)

Багiнсько

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду оболонського раЙону м. Киеваr,
од-503
(назва ви конавця л осгу', г)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного l}lжeH ера

11.10,2019
(лата початку огляду)

лровели огляд житлового будинку за адресою:
i встанови-пи наступне:

На прибудинковiй т,ериторii вiдсyTHi дитячий,
перелrк елементiв благоустрою)

Найrrrенування елеi\{еЕта в

i м.с. l нжене а I катего

Фундал,tенти

1 Фасади

Стiни

iлкiноi Л. м. а Ul ьни

11.10.20l9
(дата завершення огляду)

л. Ма шаJrа Тимошенк 4

кlлькlсть

спортивний майданчики

исновок про технiчний стан 11римiтк
елемента кон ll о

В задовiльному cTaHi

в задовtльномy cTaHi

ll отребують ремонф

iiч

l. Житловий будинок, загальна площа якого становить 9423,30 кв. м,квартир - i80 штук.

2. Технiчний стан эr(птлового будипку та його прибудrrнковоi терпторi[:Пiд час проведен}UI огляду житлового будинку ЛЬ 4 по вул. Маршал
}Т,::::':: 1ОМiСlя 
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4 Потребуlоть поточного ремонту
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Пiдлога Потребуе поточного ремонту

Потребуе ремонту

Потребують ремонту

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують ремонту

Балкони, лоджii, ганки
(огоролження батконiв i
лоджiй)

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi
(заваренi вантажуваJIьнi клапани
25.03.2020 р.)
Потребус вiдновлення
водопостачання
В задовiльному cTaHi

Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

11

|2 Bi кна

IBepi В задовiльному, cTaHi

Потребують ремонту

В задовiльному cTaHiКозирки вхiдних груп

iб Електрообладнання
(щиrовц мережi, будинкове
освiтлення)

Електрощитова потребуе
поточного ремонту

Працюють в паспортному режимi1,7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

18 Системи централ ьного Потребlтоть ремонту

Системи гарячого Потребують ремонту
водопостачання
Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

ГIотребують ремонту

Асфальтове покриття потребуе

ремонту, не вiдновлений
благоустрiй пiсля розриття Г!АТ
<<Киiвене го>)

:з

.Щитячi майданчики
(обладнмня дитячих

Спортивнi майданчики
(обладнания спортивних
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Покрiвля

Водостоки

Смiттепроводи (ютапани,
стовбури, шибери)

14 Вхiднi групи
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Висновки Koмicii: житловий будинок на вул. Маршала Тимошенка, 4 -
знаходяться в задовiльному технiчному cTaHi i придатнi до експлуатацii в осiннiй
пеоiол 2020 року.

(ouiHKa технiчного стану, висновок про готовнiсть, до експлуатацii жилого
булинку у насryпяий перiод)

Голова KoMicii:

Головний iнженер ОД-503 ська М.С

Члени KoMicii:
Iнженер I категорii

Майстер техдi.цьницi Кiрган I.B.

,Щатаогляду 11.10.2019
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Чувiлкiна Л.М.
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