
Акт
осiннього огляду жптлового булинку,

ро]ташованого за адресою: вул. Маршала Тимошенка,7-Б

Богданова о.В.
(П.I.Ii. лtайстра)

КП <Керуточа компанiя з обслуговування
жиl-jlового фонлу Оболонського райоку м. Ки€ва>),

од_503
(назва виконавIIя пос"lуr)

Ми, що нижче пiдписалися ,комiсiя у складi: головного iEжeEeDa БагiнськоТ
М.С,. iнженера I категорii Чувiлкiноi Л.М.. майстра техдiльницi Богдановоi о.В.

09.1 i.2020
(дата початку огляду)

провела ог-цяд житлового будинку за адресою:
i встановила таке:

09.1 1.2020
(лата завершення огляду)

ву"ц. МаDшала ТимоuIенка. 7-Б

1. Житловий будинок, загаIьна площа якого стalновить 60ЗЗ,96 кв. м, кiлькiсть
KBapTt{p - 96 штук.
На прибулинковiй територii розмiщуеться l дитячiй майдаrтчик

(перелiк елементiв б-,rагоустрою)

2. Технiчний стан житлового будшнку та його прпбудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Ns 7-Б на вул. Марша;lа

Тимошенка комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувЕIльних конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи IJO,
I'ВП' ХВП. каналiзацiТ, лiфти, електрообладнання, дитячiй майданчик та
приrlеглу ,гериторiю.

При цьому виявлено:
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Висновок про технiчний стан
кцi динб

Потребують поточного ремонту

Потребують поточного ремонту

Потребуе поточного ремоЕтуПiдлога

Герметизацiя стикiв

з/п l (конструкцii) будинку_ ] елемента (констру
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6 Покрiвля

Водостоки

Сходовi клiтки, сходовi

Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджlи

Смiттепроводи (клапани,
отовбури, шибери)

11 Смiтгсзбiрнi камери
водоп овlд

12 BiKHa

13 Щверi

14 Вхiднi групи

15

Елек,трообладнання
(щитовц мережi, будинкове
освiтлевня)

1,7 Лiфти (машиннi прlлмiщення,
лв l NtашI{нних имrщень
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Системи гарячого
водопостачаннJI
Системи холодного
водопостачання i
кана,riзацii
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2з Спортивнi майданчики
] (сlбJ,iадвання спортивних

Електрошитова потребуе
поточного ремонту

В задовiльному технiчному cтaнi

В задовiльному технiчному cтaнi
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Потребуе поточного ремонту

Потребують поточного ремонту

Потребують капiтального
ремонту
В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi
(заваренi вантажрrшьнi клапани
05.04.2020 р.)
Потребуе поточного ремонту
водопровiд
В задовiльному технiчному cTaHi

Потребують замiни

По,гребують поточного ремонту

Козирки вхiдних груп В задовiльному технiчному cTaHi

Працюють в паспортному режимi

Системи шентрального
опаjlенЕя

В задовiльному технiчному cTaHi

В задовiльному cTaHiПрибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа.,rьтове

,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)
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В задовiльному cTaHi
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Висновки KoMicii: житловий бчдинок на вчл. Маршала Тимошенка. 7-Б та
дитячlи маиданчик - знахоляl,ься в заловiльномy технiчномy cTaHi i придатнi до
експлyатацll y осlннlи перiод 2020 року.

(оцiнка технiчlrого стапу, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii:
Головнийiнженер ОД-503 Багiнська М.С.

Члени KoMiciI:
[нженер I категорii Чувiлкiна Л.М,

Майстер техдiльницi Богданова О.В.

,Щата огляд.ч 09.1 l .2020


