Акт

весняного огляду житлового булинку,
розташованого за адресою: вул. Маршала Тимошенкаr 2/4

м ндип Н.М.

(П.I.П. майстра)

КП кКеруюча компанiя з обслуговування

житлового фонду Оболонського району м. Киева>,

од-503

(назва виконавшя послуг)

М", що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Багiнськоi М.С.
iнженера I категорii Чувiлкiноi Л.М.. майсmа техдiльницi .Мундир Н.М.
25 .0З.202 l р.
(дата завершення

25.0з.202 1о.
(дата початку оглялу)
огляду)
провела огляд житлового будинку за адресою:
l встановила таке:

Вул. марша.ltа Тимоше

llкц2l4

Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 12548,10 кв. м, кiлькiсть
квартир- l52 шryки.
На прибулинковiй тер иторii розмiuдуються
(перелiк елементiв благоустрою)
1.

Технiчпий стан жвтлового будинку та його прибудинковоi територГi:
Пiд час проведення огJIяду житлового булинку Ns 2/4 на вул. Маршала
Тимошенка комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувilльних конструкчiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдlоry, BiKHa, дверi, системи I-[O,
ГВП, )(BП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю.
2.

При чьому виявлено:
Ns

зlп

Найменуванrrя елемента
1l
конс
дин

Висновок про технiчний стан
елемента (констрlкчii) булинку

l

Фундаменти

в задовLпьному cTaнl

)

Фасади

Потребують поточного ремонry

J

Стiни

Потребують поточного ремонту

4

Герметизацiя стикiв

5

Пiд,lога

I
I

По,;ребують поточного ремонryпотребус поточного ремонту

Примiтка

6

Покрiвrrя

потребуе поточного ремонту

7

Водостоки

потребують поточного ремонту

8

Сходовi клiтки, сходовi

Потребують поточного ремонту

ш1

в задовlльному cTaнl

\2

Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)
Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)
Смiтгезбiрнi камери
вlд
водо
BiKHa

lз

Щверi

в задовlльному cTaнl

l4

Вхiднi групи

в задовlльному cтaнl

l5

Козирки вхiдних груп

в задовrльному cтaнl

lб

знilходиться в задовlльному
Елекгрообладнання
(щитова, мережi, будинкове технiчному cTaHi
освlтлення
працюють в паспортному режим1
Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних примiщень)
В задовiльному cTaHi
Системи центр€rльного
опаJIенЕя
В задовiльному cTaHi
Системи гарячого
водопостачання
В заловiльному технiчному
Системи холодного
водопостачання i каншriзацii cTaHl капiта,rьний 2020)
в задовlльному cтaнl
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
по иття
.Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
маиданчикlв
Спортивнi мйданчики
(облалнання спортивних

9

l0

ll

17

18

l9
20
21

22

2з

ммданчикlв

заварено

в задовlльному cTaнl

житлового бчдинку на вyл. Маршма
Висновки t(oмrctl: технlчнии стан
задовlль ний. Житловий будинок пDидатний д о ексшIуатацll в
Тимоше нка. 2l4
веснянии п еоiод 20 21 рокч,
(оцiнка технiчного ста}ry, висновок про готовнiсть до експJryатацii жилого
булинку у наступний перiол)

од-503

Голова KoMicii:
Члени KoMicii:

Майстер

ffата

огляду

Багiнська М.С.
Чувiлкiна Л.М.

I

СЛУГОВУЮЧА
503

25.0З.2021 р.

Мунлир Н.М.

