
Акт
осiннього огляду 2lсптлового будинку,

розl,ашованого за адресою: вул. Маршала Тимошенкаr 3

Боr-данова о.В.
(П.l.Л. майстра)

КП <Кер1,1оча компанй з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Киева>,
од:503

( вазва виконавчя посгу"г)

Ми, що нижче пiдписалися ,комiсiя у складi: головIrого iнженера Багiнськоi
МлС.. iнжен eDa I категооii Чувiлкiноi Л.М. . маистDа техл lльнишi Богдановоi о.В..
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(дата початку огляду) (дата :rаверIпення оглялу)

прове.па оl,ляд житлового будинку за адресою: tsчл. Марша,'1а Тимошенка. 3

1 встанови.lа таке:

l. Жи,гловий будинок, загаJIьна площа якого становпть |2627,00 кв. м, кiлькiсть
квартир - l79 шцк.
На прибудинковiй територii розмiщу €ться l спортивний майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Техпiчний стан житлового будпнку та його прпбудпнковоi терптор[i:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Jt 3 на вул. МаршаJIа

Тимошенка комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй,
зовнirпнi та внутрiшrнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО,
ГВП, ХВП. кана.lIiзацii, лiфти, електрообладнання, спортивний майданчик та
при-пеглу територiю.
При цьому вt{яв.qено:

Nе
зlп

Найменування ejIeMeHTa Висновок про технiчний стан Примiтка
/KtIl l о дин елемента конс цl1 б д

Фундаменти1

Фасади

Стiни Потребують ремонту
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LL Герметизацiя стикiв Потребують ремоЕту

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

Пiдлога Потребус ремонту
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о Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
ЛОД)'\rИ

Смiттспроводи (шlапани,
стовбури, шибери)

Прибулинкова територiя
(б,тагоус,грiй, асфапьтове
Ilo и,гтя)

.Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Спортивнi майданчикЕ
(обладнання спортивних
майданчикiв)

В задовiльному cтaнi

В задовiльному cтaнi
(заваренi BaHTФKyBaJIbHi клапани

11 Смiттсзбiрнi камери
оп вlд

BiKrra

14 BxilHi групи

18

2с Системи хоJ,Iодного

водопостачання i
капалiзацii

Потребутоть поточного ремонту
1,2 пiд'iЪди
Поточний ремонт 3,4,5 пiд'Тздiв
п ведено 202а
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Потребуе поточного ремонту

Потребують поточного ремонту

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Сходовi клiтини потребують
поточного ремонry 1,2 пiд'iзди
Поточний ремонт 3,4,5 пiд'iЪдiв
проведено 2020 рочi до 2 поверху.

Потребуе поточного ремонту
водопровtд

р.)

В задовiльному cтaнi

.Щверi Потребують поточного ремонту

Потребують поточного ремонту

pL) р
Козирки вхiдних груп

Електрообладнання
(пrитова, мережi, будинкове

В задовiльному технiчному cTaHi

Лiфти (машинвi примiщення,
дверi trашинних примiщень)

працюють в паспортному режимi

Системи центрarльного
опаленtlя

В задовiльному технiчному cTaHi

Системи гарячого
водопостачання

В задовiльному технiчному cTaнi

2|

В задовiльному технiчному cтaнi

Потребують поточного ремонту

Потребус ремонту цегляного
огородження

едо компле ванняп
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Висновки KoMicii: жит,.п овий будинок на вчл. МаDша,ча l'имошетrка. 3 та дlr,гячий
лtайданчик - знаходяться в задовiльномч технlчномч cтaнl l пDидатн1 до
ексл тацll Y осlннlи пеDIод 2020 року.

(очiнка технiчвого cTaнyl висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
бlаинку у наступпий перiод)

Голова KoMicii:
Го,rовний iнженер ОД-50З

Члени KoMicii:
Iнженер I категорii

Майстер техдiльницi

.Щата огляду 03. 1 1 .2020

Багiнська М.С.

Чувiлкiна Л.М.

Богданова O.f}.


