Акт
весняному огjIяду житлового будинку,
розташованого за адресою: вул. Маршала Тимошенкаr 2-А

Кiрган l.B.

(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування

житлового фонлу Оболонського раЙону м. Кисва>

од_503

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписЕtлися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера Багiнськоi М.С.
iнженера I категорii Чувiлкiна Л.М.. майсmа техдiльницi Кiрган I.B.
29.0З.202lр.

29.0З.202|р.

(дата завершення оглялу)

(дата початку огляду)

провела огJUIд житлового будинку за адресою:
l встановила наступне:

l. ЖитловиЙ бу,линок,

вул. Мар шала Тимошенка, 2-А

загЕUIьна площа якого становить 9671,80 кв. м, кiлькiсть

квартир - 162 шryки.
На прибулинковiй територ ll розмlщу сться

l дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

Технiчнпй стан житлового будинку та його прибудпнковоi територiii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Ns 2-А на вул. Маршала
Тимошенка комiсiя перевiрила стан нес}rчих та огороджувiUIьних конструкчiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи I-{O,
гвп, хвп, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячиЙ маЙданчик та
2.

прилеглу територiю.
При uboMy виявлено:
Nq

зlп

Найменування елемента
(консmукцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцiТ) бу динку

l

Фундаменти

В задовiльному cTaHi

2

Фасади

В задовiльному cTaHi

J

Стiни

Потребують поточного ремонту

4

Герметизацiя стикiв

Потребують поточного ремонту

5

Пiдлога

Потребу € поточного ремонту

Примiтка

(в тамбурi 1-3 пiд.)
6

Покрiвля

Потребуе поточного ремонту

1

Водостоки

8

Сходовi клiтки, сходовi
маршi
Балкони, лоджii, ганки

Потребують поточного (ремонт
1-3пiд.до 2-го поверху 2020р)
Сходовi клiтини потребують
ремонry( 1-3 пiд, до 2-го поверху)
В задовiльному cTaHi

9

10

(огородження ба,тконiв i
лоджiй)
Смiттспроводи (клапани.
стовбури. шибери)

В задовiльному cTaHi
(заваренi завантажувальнi
кJIапани З 1.03.2020 р)

12

Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)
BiKHa

Потребують вiдновrення
водопостачання
В задовiльному cTaHi

13

Щверi

В задовiльному cTaHi

\4

Вхiднi групи

В задовiльному cTaHi

l5

Козирки вхiдних груп

В задовiльному cTaнi

16

Електрообладнання

Потребуе поточного ремонту

11

17

l8

(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)
Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Системи центрЕIльного
ол€цення

19

20

2|

Системи гарячого
водопостачанЕя
Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

22

Z5

.Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
майданчикiв)

Прачюють в паспортному режимi

В задовiльному технiчному cTaHi
В задовiльному технiчному cTaHi
В задовiльному технiчному cTaHi
Потребуе капiтального ремонту

Потребуе доукомплектування

житлового будинку по вyл. Маршала
Виснов ки KoMlclI: технlчнии стан
Тимошенка. 2-А. задовiльний.
житловий будинок придатний до експлуатацii в веснянии перlод
202l року.
(оцiнка технiтlого cтдry, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
будинку у наступний перiод)

Голова KoMicii:

о д-503

Головн

Чле

Багiнська М.С.

MlclI
ОБСЛУГОВУЮЧА

г

lльн

Кiрган LB.

Май

!,ата

Чувiлкiна Л.М

огляду 29.0З.2021р.

