Акт

весняного огляду житлового будинку,
розташованого за адресою: вул. Маршала Тимошепка,

1-,,Щ

Томашевська Н.В.
(П.LП. майстра)

КП <Керуюча компаЕiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. КиевФ>,

од-503

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче

у

пiдписалися, комiсiя
складi: iнженера l кат.
Подб сльцевоi С.Г.. майстра техдiльницi То машевськоi Н.В.. майстра
iльницi
Наконечноi Г.В.
20.05.2022

20.05,2022

(дата початку огляду)

(дата завершення огляду)

провели огляд житлового будинку за адр есою
1 встановили таке:

:

вул. Ма ршал а Тимошенка,1-Д

Житловий будинок, загальна площа якого cTaIioB ить 7246,7О кв. м, кiлькiсть
квартир - 12б шryк.
1.

(перелiк елементiв благоустрою)

Технiчний стан житлового будицку та його прибудпнковоi TepиTopii:
Пiд час проведеншI огляду житлового булинку Л! 1-Д на вул. Маршала
Тимошенка комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкцiй,
зовIriшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЩО,
ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнаЕня, та прилегJry територiю.
2.

При цьому виявлено:

зlл

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) булинку

1

Фундаменти

В задовiльному cTaHi

2

Фасади

В задовiльному cTaнi

з

Стiни

Потребують поточного ремонту

4

Герметизацiя стикiв

Потребують поточного ремонту

Ns

Примiтка

5

Пiдлога

В задовiльному cTaHi

6

Покрiвля

Потребус капiтального ремонту

7

Водостоки

ПотребуT

8

Сходовi клiтки, сходовi

В задовiльному cTaHi

ш1

9

l0

оть

поточного

ремонту

В задовiльному cTaHi

Бмкони, лоджii, ганки

(огородженпя балконiв i
лоджrи
Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi
(заваренi вантtuкувalльнi клапани
3 1 .0З.2020 р.)
Водопровiд потребуе вiдновлення

1l

Смiтгезбiрнi камери
,водоп овlд

12

BiKHa

13

Щверi

Потребують замiни
(склоблоки та вентиляцiйнi
N,Iеl,алев1 ешlтки )
Потребують поточного ремонту

|4

Вхiднi групи

Потребують поточного ремонту

15

Козирки вхiдних груп

В задовiльному cTaнi

16

Електрообладнання

Потребус капiтального ремонту

17

l8

(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)
Лiфти (машиннi примiщення,
машинних имrщень
дв

Системи центрального
опtUIення

19

20

2l
22

zэ

Системи гарячого
водопостачаншI
Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)
.Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
маиданчикlв

Спортивнi майданчики

(обладнання спортивних
майданчикiв

I

Працюють в паспортному режим1

В задовiльному технiчному cTaнi
В задовiльному технiчному cTaнi
В задовiльному технiчному cTaнi
Потребують поточного ремонту

Висновки KoMicii: житловий бчдинок на вчл. Маршала Тимошенка. 1-Д
знаходиться в задовlльному технlчномy cтaнi i пDидатний л о експлуатацiт
веснянии п eD iод 2022 ooKv.

(оцiнка технi.пrого стану, висновок про готовнiсть до експrryатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii:
Iнженер I категорii

Подбельцева С.Г.
я

IIлени Koмicii:
Майстер техдiльницi
Майстер техдiльницi

,Щата

огляду

20.05.2022

омашевська н.в.

,/(, /*;

Наконечна Г.В.

в

