
Акт
весняного огляду житлового будинку'

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

Наконечна Г.В.
(П.l,П. майстра)

КГl ,rКеруrоча компанiя з обслуговування
/h 1.1l jlоt]()го фонлу Оболонського району м. Ки€вit",
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{ tla,}Bil l]иконавця послуг)

l lllKtrttc,ttttii l'.[]

l |айменування елементал!
зiп (конс кцii) б динк

I Фунламенти

] Фасади

Висновок про технlчнии стан Примiтка

елемента (конс кцiТ) б дин к

В задовiльному cтaнl

В задовiльноNtу cTaнl

Потребують I ]]),tоllного ремонту

Ilровела огляд житлового булинку за адресою:

l Itc Iltil()l]}l"la l'aKe

i.Житltовийбулинок,ЗаГаJIьнаплоЩаякогосТа}lОВитЬ-8з42'52кв.м,кiлькiсть
квартир - l62 штук.

1 спорти вний майданчик
На прибу динковiй територii розмlщуються:

(перел iK елементiв благоустрою)

]. l'cxrti.rttиЙ стан ,килого будинку та його прибулинковоi територii:

l Il-t час Il[)оведення огляду *",no"o,o булинку.Nч 6-А на вул, Маршала
'гимоlltенка комiсiя перевiрила спортивний майданчик,стан несучих та 

_.

оГороД'кУваЛЬнихконструкцiй,зовнiшtiтавнУтlliшнiстiни,сТики,покрlВЛю.
nir,.,,o.y. Ъi*пu. .lBepi. .".r""" цо, гвп, ХВП, каlrалiзачii, лiфти,

с:l с к,t,рооб.l аднаli ня та прилеглу територlю,

l l1ltl rtr,orl1, t]иявJlено:

l (' r irllr

1 l'epMer изацlя сти Kl в потребують Ilсtточного ремонту

Ми. шо ни;кче пiдписалися. комiсiя у складi: головного iнженера

lil,riricr,KoT M,C..iH,,r<eHepa I категорii'Чувiлкiноi Л,М" ,майстра техдiльницi

08.04.202l
( дата початку огляду)

08.04.202l
(дата завершення оглялу)

вул. Маршала Тимошенка. 6-А



5 Пiдлога потребус поточного ремонту
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7 Всrлостоки

Сходовi кл iтк и, сходовi
маршi
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Вхiднi групи

Кtlзирки вхiлних груп

l:,tекtрооблалнання
lllltl l()lta. Mepe;Ki. булинкове
освiт:tення )

Лiфти (машиннi примiщення,

,]I]c iмашинних имlщень

( ()блаjtlIання ли,гячих
rlаii;tlнчикiв)
Спортивнi майданчики
( ()б_,Iа,,tliання сIIор,I,ивних

ltt Системицентрального
оllалення

l9 (]истеми гарячого
в()до ll остачан ня

i С ".r.ми холодного
в()доIlостачан ня l

каrlа:riзацij
I lрибl,линкова територlя
t б;lагttr,с,I,рiй. асфальтове
Il()K и,гтя)

llитячi майданчики

Потребуе поточного ремонту

Потребують ! l(,)точного ремонту

Сходовi клiтлtгtи потребують
капiтального ремонту.ПоточниЙ
ремонт до 2 п.пiд 3 проведено у
2020
В задовiльному cтaнi

В задовiльноlrлу cTaHi
(завантажува-r bHi клапани
Зава Hi06.0].2020
Потребуе вiдновлення

потребують ремонry
водопостачанltя

В задовiльноr,лу cTaHi

2 пiд'iзд потребуе капiтального
емо

В задовiльноNlу cтaнi

потребус по,tочного ремонту

Прачюють в паспортному режимl

Потребують поточного ремонту

Потребують поточного ремонту

потребують поточного ремонту

В задовiльнолtч cTaHl

Потребуе замiни с iтки <Рабиця>

майданчикiв)

2lIrзcpi



сксI].lVатацiТ в весняниЙ перiод 202 l року.
(()ltlIIKll lе\lllчного стану. висновок про готовlIlсть до експлуатацll жилого

булинку у наступний перiод)

l'tl-rcrBa KoMicii: головний iнженер ОД-503 Багiнська М.С.

Ll- tctt и

Irr
I Чувiлкiна Л.М.

\laii Наконечна Г.В.

/{ата оглялу 08.0.1.202 lp

dсатQIФрц
д л ь н.,1ця

хдlл

Висновки KoMiciT: технiчний стан житлового будинку на
вул. Маршала Тимошенка. 6-А - задовiльний. Житловий будинок придатний до

I


