
Акт
весняноrо огляду житлового будинку,

ро]ташованого за адресою: вул. Маршала Тимошенкаr 4

l lакllltсчна Г.В.
tIl,|.ll, майстра)

КГI кКеруюча компанiя з обслуговування
/l(l1-1,il(}t]ol () фонлу оболонського району м. Киева>
() - 5{ ).]

lli l tltil l]llк(|llавllя посjIуi')

()() ()_1.]()] l

l IilIil ||( ),lil I li\ ()l-_lядV)

IlрOвеJlи огляд житлового будинку за адресою:
i встановили наступне:

09.04.202l
(дата завершення огляду)

вул. Маршала Тим ошенка. 4

l, Жlt,г.,lсlвил"t булинок. загaшьна площа якого cTaHoBllтb 942З,З0 кв. м, кiлькiсть
iillill] I lll) i li() штук.
IIlr rrllrtбr.tинковiй територiТ вiлсутнi дитячий, спортивний майданчики

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територii:
l li,,t .rac проведення огляду житлового булинку Nl 4 на вул. Маршала Тимошенка

Krlrl iсiя rlсревiрила стан несучих та огороджувмьних конструкцiй, зовнiшнi та
rlrt.r lllittltti стiни. стики, покрiвлю, пiдлоц, BiKHa. лверi, системи Цо, ГВП, ХВП,
itittllt.,liзltttij'. -riфти. електрообладнання та прилеглу гериторiю.
l lplt Ltboпl_v виявлено:

l lаiiменування елемента lвисновок
t ll (конст кцiт) б дин

I Фунламенти

ПРО Т('\НlЧНИИ СТаН Примiтка
елемента KoHcl, кцii) б дин к

В задовiльному cTaHi

Потребують ремонту

Потребують по l очного ремонту

] Фасади

_+

l li_t rrlr а

('-r,irr и

I'с,1-1vtетлtзашiя стикi в

В задовiльному cTaHi

Потребус п ото,II lого ! емон

ми. що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Багiнськоi М.с
iH;KeHepa I категорii ЧувiлкiноI Л.М.. майстра техдiльницi Наконечноi Г.В



S

6 [-lокрiв.пя

7 Водостоки

сходовi клiтки, сходовi
\l ар lIIl

') Бал кони, лоджiТ. ганки
|()| (tр(1_1i,ксння бa.:lKtrHiB i

, tод;лiй )

i0 Смiттспроводи(клапани,
c,l оltoчDи- ш иOе н)

См iт,гсзбiрн i камери
{ trrl.,tolt1-1llBiд )

I] l] iKHa

lI

]-l Bxi:trri грчпи

Iirl-r t l pKlt rlхi;lних груrt

Електрообладнання
(щитова. мережi. будинкове
освiтлення)
JIi(l,ги ( маruиrtнi примiщення,
_ ttrcJri rtat rt и tl tt их гlримiщень)

lб

i)

17

l Е Системи центр.шьного
о пален ня

l9 Сис,геми гарячого
I](),it() ll ос,гач ан ня
('tlc геми холодного
водопостачання i

канал iзацii
]l Прибулинкова територiя

( б.,tаlrrустрiй. асфальтове
I l() кр иття

llитяч i майданчики
( rrб:lаrltlаttня .|lи,гячих
r.taй,,tat t чи KiB )

Сtltlртивнi майланчики
(( )6] lil, (I Ia lll I я сll()I]-IIlltIIих
rtltii.,tltt tч и KiB;

Потребус поточного ремонту

Потребують поточного ремонту

Потребують капiтального
емо

В задовiльномч cTaHi

Потребують pel.t онту

Потребуе вiдновлення
водопостачання
В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

Потребують perlloHTy

В задовiльному ,:TaHi

потребуе поточного ремонту

Працюють в паспортному режимi
(3 пасаж. )потребчс капiтального
ремонту
Потребують ремонту

Потребують pej\toHTy

Потребують pelloHTy

Потребус поточного ремонту

I.-] flBepi



llltctllltrKlt lioNticiT: техн lчнии cTall житлового бчдин ку на
trr " t, Ма l] ш ajIa Т и м ошенка. 4 - задовiльний житловий б ок пD ий до
скспjIyатацll в веснянии перiод 202 1 року.

(оцiнка технiчного стану. висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

l-олова KtlMiciT:

Iолоl}нии lH -50з Багiнська М.С.

IH;KeH Ччвiлкiна Л.М.

маистер ,/l наконечна Г.в

,i[aTa огля,ltу 09.04.]02 l
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