
лкт
осiнпього огляду житлового будrrпку,

розташованого за адресою: вул. Маршала Тимошенка,7-А

Богланова о.В.
(П.I.ГI. майстра)

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

(trазва виконавця послуг)

Мr, що нижче пiдписаJIися .комiсiя у складi: головного iнженера Багiнськоi
М.С.. iнженеDа I категорii Чувiлкiноi Л.М.. м техдlльн ицi Богдановоi о,В..аи,стDа

09.1 l .2020 09.1 1.2020
(дата початку оглялу) (дата завершення огляду)

провела ог]rяд житлового будивку за адресою: вул. Маршала Тимошенка. 7-А
1 встанови-ilа таке:

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 9180,б0 кв. м, кiлькiсть
квартир * l43 штук.
На прибудинковiй територii розмiщуеться l дитячий майданчик

(rrерелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового будппку та його прпбудшшковоi терпторii:
Пiд час проведення огляду житлового будинку N9 7-А на вул. Маршала

Тимошенка комiсiя перевiрила стан несгtих та огороджувальних конструкцiй,
зовнiшнi та BHvTpimHi стiни, стики, покрiвлю' пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО,
ГВII, ХВП, канапiзацii, .riфти, електрообладЕаЕня, дитячий майданчик та
Iiри.г{егjIу територiю.
I1ри цьому виявлено:

'N, Найменування елемента Висновок про технiчний стан Примiт,ка
кон /кцl l б дин e"iIeMeHTa кон кцll о ди
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15 Козирки вхiдних груп

16 Електрообладнанюl
(щитова, мережi, будинкове
освiтлеrtня)

17 Лiфти (машиннi примiшення,

В задовiльному cтaнi

В задовiльному cTaнi
(заваренi вантажувЕlльнi клапани
09.04.2020
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дв l машинних п мlщень

Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

21 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфмьтове
i l1r ит,l,я

11 !,итячi майданчики
(обл4днання диlrчих
маиданчикlв
Спортивнi майданчики
(обладнання спортивI {х
майданчикiв)

В задовiльному cтaнi

В задовiльному технiчному cTaнi
капiтальний ремонт у 2020
Потребу+оть поточного ремонту

Потребу,rоть поточного ремонту

Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

р,)
Потребус поточного ремонту
водопровiд
В задовiльному cTaHi

lBepi В задовiльному cтaнi

Вхiднi групи Потребують поточного ремонту

Потребу+оть поточного ремонту

Електрощитова потребуе
поточного ремонту

Працюють в паспортному режимi

Системи центрarльного
опЕ!лення

В задовiльному технiчному cTaBi

19 Системи гарячого
водопостачаннrI

В задовiльному технiчному cTaнi

В задовiльному технiчному cTaHi

Потребу.ють поточного ремонту

Потребуе доукомплектуван}iя
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Висновки KoMicii: житловий бчдинок на Тимошенка. 7-А та
дI1l,ячий Iчlайданчик - знаходиться в задовiльному технiчном.у cтaнi i придатний
ло екс Il 1 в осlннlи пel-) tол 2020 poKiB,

(oItiHKa технiчноI,о стану, висновок про готовнiсть до ексшryатацii жилого
булинку у наступнпй перiод)

Голова KoMiciT:
Головнийiнженер ОД-503 м.с.

tlпени KoMicii:
Iнженер I категорii Чувiлкiна Л.М.

Майстер техдiльницi БоIцанова О.В.

.Щата огляд, 09.11.2020


