
Акт
весняного огляду житлового будппку,

розташованого за адресою: вул. Маршала Тимошенка, l-B

(П.I.П. майстра)

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

од-503

2|.04.202l
(дата початку огляду)

21.04.2о2|
(дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Маршал а Тимошенка. 1-

l встановила таке:

l. ЖитловиЙ будинок, загЕUIьна площа якого становить 6641,42 кв. м, кiлькlсть
квартир * 126 штук.

(перелiк елемевтiв благоустрою)

2. Технiчний стан я(илого бу,пппку та його прибудинковоТ територii:
Пiд час проведення огJUIду жилого булинку J\b l -В на вул. Маршала

'Гимошенка комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувшIьних констр
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю,, пiдлоry,, BiKHa, дверi, системи
ГВП, хВП, канмiзацiТ,
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

лiфти, електрообладнання, дитячий майданч
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ПримiткЩВисновок про технiчний стан
динб

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

В задовiльному cTaHiФундаменти

В задовiльному cTaHiФасади

,dВ задовiльному cTaнiСтiни

В задовiльному cTaHlГерметизацiя стикiв4

Томашевська Н.В.

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписа,rися, комiсiя у складi: головного iнженеDа
Багiнськоi М.С., iнженера 1кат. Чувiлкiноi Л.М.. майстра техдiльницi
ТомашевськоТ Н.В.
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5 Пiдлога В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi (кап.ремонт
2017

6 Покрiвля

В задовiльному cTaHi7 Водостоки

Потребують капiтального8 Сходовi клiтки, сходовi
ма шl

В задовiльному cTaHiБалкони, лоджii, ганки
(огородження бмконiв i
лоджlи

Потребують поточного ремонту
(заварено завантажу Ba.lt ьн i

клапани 23.0з.202

Смiттепроводи (к-папани,

стовбури, шибери)

Потребуе ремонту, вода в
наявностl

1 Смiттезбiрнi камери
водо Bl

12 BiKHa

потребують замiниlз Щверi

В задовiльному cTaнiВхiднi групи14

В задовiльному cTaHil5 Козирки вхiдних груп

В задовiльному cтaнi

Працюють в паспортному режимi1,7 Лiфти (машиннi примiщення,
l машинIlих имlщеньдв

Потребують поточного ремонтуl8
опаJIення

Потребують поточного ремонту19 Системи гарячого
водопостачання

Потребують поточного ремонту20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

В задовiльному cTaHiПрибудинкова територiя
(благоустрiй, асфатьтове
IIо итгя)

.Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
маиданчикlв

_:J Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
маиданчикlв

22

ремонту

Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

Системи центрального

t
п





вrrсновки koMicii: технiчний стан житлового б и нав л. Ма
Тимошен l-B _ овiльний. Житловий б инок и о екс
весняний перiод 202 l року.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у насryпний перiод)

Голова Koмicii:
Головний iнженер ОД-503

Члени KoMicii:
l нженер 1 кат.

Майстер техдiль о Бслу
дlл

,.Щата огляду 21.04.2021p.
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Багiнська М.С.

Ччвiлкiна Л.М.

Томашевська Н.В.lц
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