Акт

весЕяного оrляду житлового будинку,
розташованого за адресою: вул. Маршала Тимошенка, 1-Г
Томашевська Н.В.
(П,I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Кисва>,

од-503

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче

:

у

пiдписалися, комiсiя
складi
iнженера 1кат.
Подбель цевоi С.Г.. май стра техдrльниц1 Томаш eBcbKoi Н.В.. майстра
льницi
Наконечноi Г.В.
26.05.2022

26.05.2022

(дата початку огляду)

(дата завершення огrrяду)

провели огJIяд жилого будинку за адресою:
l встановили таке:

вул.

Маршала Тимошенка. 1-Г

ЖитловиЙ будинок, заг€Lпьна площа якого становить 6632,8l кв. м, кiлькiсть
квартир - l25 шryк.
1.

(перелiк елементiв благоустрою)

Технiчний стан жплого булинку та його прибудиЕковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку .}|! l-Г на вул. Маршала
Тимошенка комiсiя перевiрила стан несrIих та огороджувшIьних конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiв.lпо, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи I_{O,
ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та
2.

прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuiT) булинку

1

Фундаменти

В задовiльному cTaнi

2

Фасади

В задовiльному cTaHi

з

Стiни

В задовiльному cTaнi

4

Герметизацiя стикiв

Потребутоть поточного ремонту

Jю

Примiтка

5

Пiдлога

В задовiльному cTaнi

6

Покрiвля

В задовiльному cTaHi

7

Водостоки

Потребують поточного ремонту

8

Сходовi клiтки, сходовi

Потребують капiтального

9

ма ш1
Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i

емо
В задовiльному cTaHi

Смiтгепроводи (клапани,

лоджlи

12

Смiттезбiрнi камери
водо
в
BiKHa

lJ

.Щверi

Потребують поточного ремонту
(заварено завантажувальнi
клапани 2з,03.202
Потребуеремонту, водав
Ilаявностl
11отребують замiни (склоблоки та
вентиляцlинl металевl
шlтки
Потребують замiни

|4

Вхiднi групи

В задовiльному cTaнi

15

Козирки вхiдних груп

В задовiльному cTaHi

1б

Електрообладнання

Потребуе капiтального ремонту

10

стовбури, шибери)

1l

(щитова, мережi. були
освlтлення

|7

19

20

кове

Лiфти (машиннi примiщення,
дв

18

н

машинних

rщень

Системи центршIьного
опалення
Системи гарячого
водопостачання

2l

Системи холодЕого
водопостачання i
каналiзацii
Прибудинкова територiя

22

Щитячi майданчики

zз

(благоустрiй, асфапiьтове
по иття
(обладнання дитяtIих
майданчикiв

Спортивнi майданчики

(обладнапня спортивних
майданчикiв

Працюють в паспортному режимi
Потребують поточного ремоIIту
Потребують поточного ремонту
(виконано поточний ремонт
циркуляцiйного трубопроводу
2020
Потребують поточного ремонту

В задовiльному cTaHi

Висновки KoMiciT:

-

техн iчний

стан

житлового бч
кY на вул,
задовlльнии. житловий б
ок пDилатн ий до екс

Тимо шенка, 1-Г
весняний перiол,2022 року.

ацlr в

(оцiнка технi.пlого стаЕу, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMici[:
Iнженер I категорii
п

Члени Koмicii:
Майстер техдiльницi
Майстер техдiльницi

.Щата

огляду 26.05.2022р.

ева С.Г.

вська Н.В.
,J,

-,',r{, Y,zz_zz.b'

Наконечна Г.В.

