
Акт
весняного огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Маршала Тимошенка, 6

llакtlнеч па Г.В.
{П,1.1l. майс,гра)

I(I l <<Керуюча компанiя з обслуговування
.,litl,1,]Iol]()1,o r|lонлу Оболонського району м. Киева ".

(),1-5()_1

()8.()].]0] l .

(.lal a Ilоча1 ку оiляду)

провела огляд житлового будинку за адресою:

i вс гаtlсl вила наступне:

l, )l(rlт,-rовий булинок, загzшьна площа якого стаIIовить 25,9564 кв. м, кiлькlсть

квартир - l80 штук.
На прибудинковiй тери Hi дитячий, спорTopii вiдсут

(перелiк елементiв благоустрою)

2. 'l'схIli.lllий cтaH житлового булинку та його llрибудинковоi TepiTopiT: Пiд

час tlроведення огляду житлового булинку Ns б на вул,маршала Тимошенка

коriсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнi та

внутрiшнi cTin". .r"*", no*ii"nro, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп, хвп,
*ана,riзuцii. лiфти. електрообладнання та прилег,л}, територiю,

l l1llt ttыlмч l]иявлсllо:

I lаймlенуваtt ня елемента Висновок про гехнiчний стан Примiтка

зit-t ( конст кцii) б дин

l Фундаменти

тивний майданчики

елемента конс кчii) б дин

В задовiльному cтaнl

В задовiльноIllу cTaнl

Потребують п оточного ремонту

] 0)аса.ltи

_] Стiни

--t-

5 П i,,lл ога

J Герметизацlя стикlв Потребують I :()точного ремонту

п еб с NloHT

l]lil tIlil ltl| K()l lавltя IIосjlуг)

ми. що нижче пiдписалися, комiсiя у складi:головного iнженера Багiнськоi м.с
itI-/|{eHepa I категорii чувiлкiноi л.м.. майстра техдiльницi наконечноi г.в

08,04.202l
(лата завершення огляду)

вул. Маршала Тимошенка, 6



6 l Iокрiвля

l]одостоки

8 Сходовi клiтки, сходовi

Бапкони. лод;кii. ганки
(()I oр(),:t;,}iення балконiв i

, rtl.,t;Kiii )

()

l() С м iттспроводи (клапани.
стовб и. шибе и)

]

I}iKrIa

l_] lBepi

l] Вхiлнi групи

l5 Козирки вхiдних груп

lб E.,re ктрообладнання
( щитоl]а. мережi. будинкове
tlсlзi t';lctl ня )

1],lIitl1,1,и (rrашиrrttiпримiщення,
ltIU и }l l] их п им|щень

lli Сист,еми центрального
опzLпення

Смiттсзбiрнi камери
вiд )(водоtl

( бlrагоустрiй. асфа,T ьтове

ц9црцтцI_
,;Itl l,я,t i майлаtlчики
I ( )Ll lil.lllан}lя ,,lи l ячих

ltаii-tаtlчикiв)
Спортивнi майданчики
( обладнання спортивних
майданчикiв)

п 9 Системи гарячого
волоllостачання
('ltc-l cr,l и хоjIодного
волоllостачання i

канал iзацii
Прибулинкова територiя В задовiльному cTaнi

Потребують поточного ремонту

]l I

_)

Потребус поl,очного ремонту

Потребують ;]емонту

Сходовi клiтri Ilи потребують
капlтаJIьного емо
В задовiльноN.Iу cTaнi

Потребують ремонту

Потребуе вiдновлення
водопостачан ня

Потребують замiни

В задовiльноьlу cTaHi

Потребують л оточного ремонту

В задовiльношrу cTaHi

потребуе ремонту

Праuюють в llаспортному режим1

Потребують Ilоточного ремонту

Потребують п оточного ремонту

. цзршi

..l!ЦД

l}



влlсlltlвки koMicii: технiчний стан житлового бчдинкч на
вул. Iv{ap Lлала Тимошенка, 6 овiльний.,Iiитловий буди нок пDилатнии доз

сксI]_ IYll га tl iT в весtlяний пеDiод 20] l року.
(оцiпка r,ехнiчного стану. висновок про гoтolltlicтb до експлуатацii жилого

булинку у наступний lIерiод)

|-l1.1tltril Krr u ic ii

Г'оловний i нженер ОД-503 Багiнська М.С

ltt,ticttc Чувiлкiна Л.М.

\lаис наконечна Г. В

flа,га огляду 08.04.202 lp

ь../Lя
ь}lиц

горll
*е

|''

члеlt и ком

ОБСПУГОВУЮЧА


