Акт

весняного огляду житлового будинку,
розташованого за адресою: вул. Маршала Тимошенка, 1-Е
томашевська Н.в
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування

житлового фонду оболонського району м. Киево>,

од_503

(назва виконавця послуг)

Ми,

що нижче

По ел eBoi С.Г. маис
наконечноi Г .в.

у

пiдписалися,
комiсiя
складi:
iнженера 1кат.
те
льни Томашевс bKoi Н.В. маи
ате lльни

20.05.2022

20.05.2022

(лата початку огляду)

(дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою:
l встановила таке:

л, Ма ш€чI а Тимоцен

1-Е

l. Житловий будинок, загаIьна площа якого стаIlовить 791З,34 кв. м, кlлькlсть
квартир - 9б шryк.

На прибулинковiй т ериторl1 розмl щуеться

l спортивний майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

Технiчний стан я(итлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового будиЪку Ns 1-Е на вул. Маршала
Тимошенка комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних коЕструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи
ЩО,
гвп, хвп, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, сrrортивrrrй майданчик та
2.

прилеглу територiю.
При цьому виlIвлено:

м

зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuiT) будинку

l

Фундаменти

В задовiльному cTaHi

2

Фасади

J

Стiни

Потребують поточного ремонту
(обстукування)
Потребують поточного peмolrTy

4

Герм етизацiя стикiв

Потребують поf 9чц9I9_р9ц9Ii]L_

Примiтка

5

Пiдлога

Потребуе поточного ремонту

6

Покрiвля

Потребуе капiтальпого ремопту

7

Водостоки

8

Сходовi клiтки, сходовi

9

ма шt
Балкони, лоджiТ, ганки
(огородження балконiв i

Потребуrоть капiтального
емон
Потребують капiтального
ремо
В задовiльному cTaHi

лоджtи
10

Смiттепроводи (клапани,

В задовiльному cTaHi

стовбури, шибери)
11

Смiттезбiрнi камери

(заваренi BaHTaжyBaJIbIli клапани
14.04.2020
Водопровiд потребуе вiдновлення

|2

водо
BiKHa

Потребують замiни

1з

Щверi

l4

Вхiднi групи

15

Козирки вхiдних груп

Потребують поточного ремонту

16

Електрообладнання

Потребуе капiтального ремонту

овlд

I

(щитова, мережi, будинкове
освlтлення
1,7

Лiфти (машиняi примiщення,
дв

18

машинних

Потребують капiтального
смон
Потребують поточЕого ремонту

Працюють в паспортному режимi

ень

В задовiльному технiчному cTaHi

Системи центр€шьного
опаJIення

19

20

21

Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii
Прибудинкова територiя

(благоустрiй, асфальтове
покриття)

22

.Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв

2з

Спортивнi майданчики

(ОбЛаднанвя спортIлвних
МаЙдан.плкiв

В задовiльному технiчному cTaHi
I

В задовiльному технiчному cтaнi
В задовiльному cTaHi

(поточний ремонт проведено у
202l оцl.

Потребують капiтального
ремоЕту

Висновкп KoMicii:
в

о

о

6

tIa

1

l
весняний перiод 2022 року. (оцiнка TexHi чного стапу, вЕсновок про
готовнiсть до
експлуатацii жилого будинку
у наступний перiод)

Голова Koмicii:
Iнженер I категорii

с.г.

Члени Koмicil:
Майстер техдiльницi
Майстер техдiльницi

!ата

огляду

20.05.2022

'Z

{,

н.в
НаконечнаГ.В.

