
Акт
осiннього огляду я(птлового будипку,

розташованого за адресою: вул. Маршала Тпмошенка,7

Богданова о.В
(tt.I.П, майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киево>,
од_50з

(пазва виконавця пос.qуг)

Ми. що нижче пiдписалися ,комiсiя у складi : головного iнженера Багiнськоi
М.С.. iнжен оа l категорiI Члъ iлкiноi Л.М., майсmа техдiль ни цl БогдановоТ о.В..

08.1 1.2020
(дата завершення огляду)

лровела огляд житлового булинку за адресою: вчл. Маоша.,tа Тимошенка 1

l встаЕов}lла таке;

l. Житловий будинок, зага.тIьна площа якого стаttовить 926З,20 кв. м, Kiлbкicтb
квартир - 141 шryк,

(перелiк елементiв благоустрою)

2. 'Гехяiчний стан житлового будипку та його прпбудинковоi терпторii:
]]iд час проведенЕя огляду житлового булинку Ns 7 на вул. Маршала

Тl.tмошенка комiсiя перевiрила стан нес5rчих та огороджува.,IIьних конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО,
ГВП, ХВП, каналiзацiТ, лiфти, елекгрообладЕання, прилегJry територiю.
Прлl чьому виявлено:

i Найменування елемента Висновок про технiчний стан Примiтка
консl, кчii) б динк елемента (конс кцi б динзlп l

] Фундаменти В задовiльному cTaHi

Ф ади

L-lлiJ
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iСтiни

4 Герметизачiя стикiв Потребують поточного ремонту

В задовiльному cтaнi

Потребують поточного ремонту

Пiдлога п еб е поточного мон

08.11.2020
(лата початку огlиду)

lм



6 Покрiв;rя

8

9

7 iводостоки

Балкони, лоджiТ, ганки
(огоролження ба.rконiв i
.ltоджiй

Смiттепроводи (клапани.
сrовбури, шибери)

(водоп lд
BiKHa

14 Вхiднi групи

Козирки вхiдних груп

Електрообладнання
(щитова, мережi. будlнкове
осв1,]-ленIlя

Лiфти (машиянi примiщення,
две l машинних ll lщень

l 18 Системи центрального
опfu,Iення

19 с]истеми гарячого
водопостачання

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацiI

l Прибудинкова територlя
(бrш,оустрiй, асфzutьтове
IloK

?2 .Щитячi майданчики
(облztднання дитяЕIих
май,цанчикlв

L,1

a

61

Потребус поточного ремонту

Потребують поточного ремонту

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребlтоть поточного ремонту

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi
(заваренi вантажувЕrльнi клапани
30.03.2020)
Потребус ремонту водопровiд

В задовiльному cTaHi

13 !Bepi В задовiльному cтaнi

Потребус поточного ремонту 2,4
пiд'iЪди
Поточний ремонт 1,3 пiд'iЪдiв
проведено у 2020 р.
Потребуе поточного ремонту 2,4
пiд'iЪди
Поточний ремонт 1,3 пiд'iЪдiв
проведено у 2020 р.
Електрощитова потребуе
часткового поточного ремонту

Працюють в паспортному режимi

В задовiльному технiчному cTaHi

В задовiльному технiчному cтaнi

В задовiльному технiчному cTaнi

Асфальтове покриття потребуе
поточного ремонту

2з Спо тивнl маиданчики

I
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(обладнання спортивних
майданчикiв)

Висновкrr KoMiciT: жит.цовий бчдинок на вчл. Маршала Тимошенка. 7
знахо,lиться в заловlл ьномч TexHl cTaHi i пDидатний до ексгlлчатаliiт ч
осlннrи пenl од 2020 ooKv.

(оцiнка технiчного стаЕу, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступпий перiод)

Голова Koмicii:
Головний iнженер ОД-503 Багiнська М.С,

Ч;тени KoMicii:
IH;KeHep I категорii Чувiлкiна Л.М.

Майстер техдiльницi Богданова о.В.

Щата оглялу .а&Ш29Д
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