
Акт
весняного огляду житлов()го будинку,

р(),],га шованого }а адресою: вул. Маршала Тимошенка, l2

I lаконечна Г.В.
r l l,I.I L майсr,ра )

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
7iиljIового tРонду Оболонського раЙону м. Ки€ва)),
().,1_5().1

l I{lt tt]a I]}Jкоllавtlя послуг)

Mtl. шо ttи;кче пiдписалися, комiсiя у скJIадi: головного iнженеDа Багiнська М,С"
iH,'tteHeDa l категоpii Чувiлкiноi Л.М..майс TDa техдlльн иц i Наконечноi Г.В.

()7 ()_1.]0] l

( . ta-l it lttl.ta,t,Ky оглядУ )

07.04.2021
(дата завершення оглялу)

провела огляд ;китлового будинку за адресою: вYл. Маршала Тимошенка. l2

l l]становила таке:

l. zкtlтловий булинок, загальна площа якого становить -6865 кв. м. кiлькiсть

к lrарти р 196 штук.
tla прибудинковiй територii розмlщують ся : дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоl,строю

'|'схlliчllllй cTa]l iкитлового булинку ,га llого прибудинковоТ

)

-) територll:
вул .

та огороджувaulьн и х

пiдлогу, BiKHa, лверi.
аднання та прилеглу

l lr.t ,rac Ilроl]с;lення огляду житлового булинку Nl I] на

J!'lарLLlала 
-['имошенка комiсiя перевiрила cTall несучих

конструкuiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю,

.".r."" цо, гвп, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообл
,гериторiю.

I lplr uьолл1, t}иявлено:

-\] llайменуванtlяелемента Висновок про r,ехнiчний стан Примiтка

1конструкuii) б динк елемента (конс кц ll б дин к
t, ll

.l Cl,i н и

В задовiльнопl,., cTaHi

Потрiбне обст1 кування

лицюBa-]rbHOl П,lитки

J Герметизацlя стикlв

потребують поточного ремонту

Фl,r tдам енти

d)аса.,lи



5 Пiллога

(r Покрiвля

l}tl_trrc гоки

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Ба_,r коttи. лоджii. ганки
(()1 {)l]();liкellllя бшIконiв i

, l tl.:uк i ii )

lnoтребус пото,Il|ого ремонту

Потребуе капiтального ремонту

Потребують поточного ремонту

Сходовi клiтиtt tl потребують
капiтального ремонту. Поточ ний
емонт l -4 п.п оводився 2020

В задовiльномr, cTaHi

В задовiльном1
станi(завантаiкува-пьнi клапани
Заваренi 1'2,З,4, пiд.-
08.04.2020 ,пiд.5, 6-07.04.2020

В задовiльном), cTaHl

ý

()

l0 Смiттепроводи(клапани.
стовбури. шибери )

ll Сv ir,тсзбiрнi камери
( водоп вiд)

l] BiKHa

].] l]Bepi

i,)

-) -)

l-+ I3хiлнi групи

Lл с кr,рообладнання
1 ш}l loвa. мережi- будинкове
clcBi,l лен ня )

17 Лiфти (машиннi примiщення, Прачюють в паспортному режимl
.IBcpl маtllи нних II мlщень

Системи центрального
()llit- lclll | я

Потребують п() гочного ремонту

('ttc l,cirt и гарячого
водопостачання

потребують по гочного ремонту

]0 Системи холодного
водопостачання i

ка гr zr,,l iз а ц ii

3

l l1lrrбr,;tинкова територlя
, б. t;t t trr с t рiй. acl|liulb rове

айданчики Цегельна огоро;,ка потребуе

(обладнан ня дитячих
маii.,tанчикiв )

]] Сrrtlртивнiмайданчики

Потребуе поточного ремонту

потребують поточного ремонту

Потребують п(l-гочного ремонту

водоп

В задовiльном}, cтaнi

во

В задовiльном1, cTaHi

потребус поточного ремонту

Потребують поточного ремонту

t rlo, Iа-lttаttня clttlpT и ltH их

капiтатальног() l]eMoHTy,

]

l5 Кс1,1ирки вхiдних груп

Ltl



ýl аЙ.,lаtl ч и KiB)

ll llclltlB klt KoMiciT: технiчний стан житлового будинку на

вул. Маршала Тимоtllенка l2 - задовiльний . Житловий бyдинок придатний до
скс II-,lval а ll ll в весняllии пеDlод 202 lрокч.

(tttlitlKa -гехttiчного стану. висновок про готовttiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

l tl,,Iltltlt K<lrticii: голоl}ний iнженер ОД-503 Багiнська М.С.

Ll- tсtiи KoMicii:

ltt;дене
L Чувiлкiна Л.М

Наконечна Г.В.\,] lr iic-l

Дата огляду 07.04.202 lp.
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