Акт

весняного огляду житлового будинку,
розташованого за адресою: вул. Маршала Тимошенка, 11-А
Томашевська Н.R
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування

житлового фонду Оболонського раЙону м. Киева>,
о -503
(назва виконавця послуг)

Ми,

що нижче
По б
eBoi С.Г. маис
Наконечноi Г.В.

пiдписалися, комiсiя
те

ьни

у

складi: iнженера l кат.
Том ашевськоi Н.В. маи
ате

25.05.2022

25.05.2022

(лата початку огляду)

(дата завершення огляду)

провели огляд житлового будинку за адресою: вул. Маршала Тимошенка.
l встановили таке:

l1-A

Житловий будинок, заг,Lпьна площа якого станов ить 7О|2,6О кв. м, кiлькiсть
квартир- 143 штук.
На прибудинковiй територii розмiщуеться 1 дитячий майданчик
1.

(перелiк елементiв благоустрою)

2. ТехнiчциЙ стан я(птлового будинку та його прпбудипково[ територii:

Пiд час проведення огляду житлового булинку Nч 11-Д на вул. Маршшtа

Тимошенка комiсiя перевiрила стан несr{их та огороджувЕuIьних конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи
гвп, хвп, кана.lIiзацii, лiфти, електрообладнанн я, дитячий майданчикЩО,
та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
ел емента (кон9трукцii) будинку

1

Фундаменти

В задовiльному cTaHi

2

Фасади

В задовiльному cTaHi

J

Стiни

В задовiльному cTaHi

4

Герметизацiя стикiв

Потребують поточного ремонту

Ns

Примiтка

5

Пiдлога

В задовiльному cTaHi

6

Покрiвля

Потребуе капiтального ремонту

7

Водостоки

Потребують поточЕого ремоЕту

8

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

9

Балкони, лоджii, ганки
(огородженяя балконiв i

Потребlтоть капiтального
ремонту
(поточний ремонт до 2 поверху:
2,3пiд'iЪдiв проведено у 2020 роцi
1,4пiд'iздiв проведено у 202l
цl
В задовiльному cTaHi

лоджlи
10

Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi
(заваренi вантажувшIьнi клапани
10.04.2020

|2

Смiттезбiрнi камери
вlд
водо
BiKHa

Водопровiд потребуе вiдновлення
1,2,3 пiд'iзди
В задовiльному cTaHi

13

.Щверi

Потребують замiни

14

Вхiднi групи

11

l"

Козирки вхiдних груп

В задовiльному cTaHi.
Поточний ремоЕт : 2,Зпiд'iздiв
lrроведено у 2020 роцi
1,4пiд'iЪдiв п оведено 202], оц1
Потребують поточЕого ремоЕту

16

Електрообладнання

Потребують капiтального
ремонту

17

Лiфти (машиннi примiщення,

Працюють в паспортному режимl

(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)
дв

18

19

20

2|

машинних

lщень

Системи центрального
опапення
Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
по ит,tя

В задовiльному технiчному cTaнi
В задовiльному технiчному cTaHi

В задовiльному технiчному cTaHi
В задовiльному технiчному cTaHi
(поточний ремонт у 2021 рочi)

22

!итячi майданчики

(обладнаrня дитячих
майданчикiв)

2з

Спортивнi майданчики

В задовiльному техЕiчному cTaнi,

цегляна огорожа потребус
вiдновлення цементноi стяжки
капiтальний
моЕт 202l цi

(обладнання спортивних
майданчикiв

Висновки Koмicii: житловий будинок

знаходиться в задовlльн о
п

l

2022

на вул. Маршала Тимоше нка.

технiчном у cTaнl l

тний дое

(оцiнка технiтrого стаЕу, висновок про готовнiсть до експ.rryатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMici[:
Iнженер I категорii

о

Подбс.тrьцева С.Г.

Членп Koмicii:
Майстер техдiльницi
Майстер техдiльницi

.Щатаогrrяду 25.05.2022

й.z-,/

Томашевська Н.В.
Наконечна Г.В.

l1-A_
lB

