
Акт
осiнЕьоrо огляду житлового будинкуо

розташованого за адресою: вул. Маршала Тпмошенка, 1

Бог atroBa о.В.
(lI.1.П. майстра)

KI I <Керуюча компанiя з обслуговування
житпового фонлу Оболонського району м. Киево>,
од_503

[назва виконавчя послц)

Мr, що нижче пiдflисалися ,комiсiя у скJIадi: головЕого iЕженера Багiнськоi
М.С., iцженера I кате горii Ччвiлкiноi Л.м.. майстра техдiльницi Боr,дановоt О.В-

з0. l0.2020 з0.1 0.2020
(дата початку огrrяду) (даr,а завершення огляду)

прове-:Iа огjlяд житлового будинку за адресою: вyi. Маршала тимошенка. l

l встановила таке:

l . Житловий будинок, загальна площа якого становлlrть 27928,20 кв. м, кiлькiсть
квартир - 430 штук.
На прибудинковiй територ ii розмiщуеться l дитячiй майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стап житлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведеннJI огляду житлового будинку Л! l ва вул. Маршала

Тимошенка коlчtiсiя перевiри.ча стан несучих та огороджувЕLIIьних конструкцiй,
зовнiшнi та BHyтpiLпHi стiни, стики, покрiь,Iю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО,
ГВП, XBII. каналiзаuii, лiфти, електрообладнання, дитячiй майданчик та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
ло Т-нааr йуЪi"й 

"""rе"та
Примiтка

з /гi iв9ц 11 динк

Фундаменти

a2 Фасади

3 Стiни

l Герметизацiя стикiв

Потребують поточного ремонту

Потребують поточного ремонry
L

l,
)

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) бу,аинку

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

Потребус поточного ремонту
и 1-8 пiд'iЪдитамб

Пiдлога
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г
7 Водостоки

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Балкони, лоджii, ганки
(огородження бмконiв i

10

Систепли гарячого
волоriостачання
Системи холодного
водопостачання i
каналiзацiт
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа,rьтове
пок и1-Iя

22

В задовiльному cTaHi

Потребують ремонry

L
in

20

2.!

В задовiльному cTaHi

Потребу.rоть поточного ремонту

Сходовi клiтини потребують
поточного ремонту 2,З,4,7
пiд'iЪди
Поточний ремонт 1,5,6 пiд'iЪдiв
проведено у 2020 роцi до 2
поверху.

В задовiльному cTaHi
(заваренi вантажувальнi клапани
24.0З.2020 р.)

Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Смiттезбiрнi камери
водоп овlд

Водопровiд потребуе вiдновлення

В задовiльному cTaHi

l1

l2

13

Bi кна

,Щверi В задовiльному cTaHi

l4 Вхiднi грчпи Потребують ремонту 2,З,4,7
пiд'iЪди
1,5,6 -в задовiльному cTaHi

15 Козирки вхiдних груп Потребують поточного ремонту

Електрощитова потребу€
поточного ремонту

Електрообладнання
(щитова, Mepexci. будинкове

Лiфти (малlинпi примiщенrrя,
дверi маrпинних примiщепь)

16

освlтлеIIня

Працюють в паспортному режимi

| с"сrей" центрш.""о
l

lопалення
{,о Потребlrоть ремонту

Потребlтоть ремонту

В задовiльному стаяi

.Щитячi майданчики
(обладпання дитячих
майданчикiв)

Потребус: доукомплектування

Спортивнi майданчики
(обладнанrrя спортивних
майданчикiв)
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май,fанч ик - знаходять сяв овlльному технlчн ом cтaнl l пDидатнi дозад
експлYа тац11 Y осlнЕlи пеDlол 2020 року.

(оцiпка технi.rного стану, висновок про готовнiсть до експлуатаlii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова Koмicii:
Головнийiнженер ОД-503

Члени KoMiciT:
Iнженер l категорii

Майстер техдiльницi

,.Г{ата огляду 30.10.2020

Багiнська М.С.

Чувiлкiна Л.М.

Со
Ё*-- Богданова о.В,

Висновки KoMicii: ;кит.човий бLцинок на вул. МаDшала Тимошенка. l та дитячий


