Акт

весняного огляду житловоrо будинку,
розташованого за адресою: вул. Маршала Тимошенка, 15

томашевська н.в.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування

житлового фонду оболонського раЙону м.

од-503

Киева>>,

(назва виконавця послуг)

що нижче

пiдгrисалися, комiсiя у складi: tнженера 1кат,
По
евоi С.Г., май стра техдlльни цi Томаш евськоi н.В.. маистра техд lльниц1
Наконечноi Г.В.

Ми

26.05.2022

26.05.2022

(дата початку огляду)

(дата завершення огляду)

провели огляд жилого будинку за адресою:
t встановили таке:

Вул. Марш ала Тимошенка. 15

будинок, заг€Lпьна площа якого становить бЗ14,6О кв. м, кiлькiсть
- 96 шryк.

1. Житловий

квартир

(пере,liк с_пелтен,гiв благоустрою)

Технiчний стан я(илого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведеннrI огляду жилого будинку Nч 15 на вул. Маршала
Тимошенка комiсiя перевiрила стан несучих та огороджув€шьЕих конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЩО,
ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та
2.

прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) булинку

1

Фундаменти

В задовiльному cтaнi

2

Фасади

J

Стiни

Потребують поточного peMollTy
(обстукування)
В задовiльному cтaнi

Jф

Примiтка

4

г ерметизацiя стикiв

5

Пiдлога

в задовtльному

cTaHi

6

Покрiвля

в задовiльному

cTaHi

7

Водостоки

Потреб ують поточного
ремоЕту

8

с ходовi клiтки, сходовi

п отребуrоть капiтального

9

Потреб ують поточЕого
ремонту

ма шl
Б irлкони, лоджii, ганки

емо
в задовtльному cTaHi

(огородження балконiв i
лоджiй
10

CMi ттепроводи (клапани.
стовбури, шибери)

11

с мiттезбiрнi камери

tI отр е б ують п ото ч н о го е м о Ету
р
( з авар но кл а пан и с м
ттепро водУ

0 7 04 202

Потреб ують ремоЕту, вода в
наявностi
п отребують замiни

12

водо
BiKHa

1з

Щверi

Потребlтоть замiни

l4

Вхiднi групи

в задовiльному

15

к озирки вхiдних груп

16

вlд

Потреб ують поточного
ремонту

Ел ектрообладнапня

Потребуе капi т€шьного
ремонту

(щитова, мережi, будинкове
ocBlTлeEIUI

17

Лiфти (машиннi примiщення,

дв
18

машинних

с истеми ценц€rльного

Пр ацюють в паспортЕому
режимi

еIIь

Потреб ують капiтального
емон
Потреб ують капiтального

оп€tлення

19

20

2l
22

Спстеми гарячого
водопоста чання
с истеми холодного
водопостачанrr.я i
каЕалiз ацi1

Приб удинкова територiя

(благо устрiй. асфмьтове
по

!итячi майданчики

(обладIrанЕя дитячих

2з

Спортивнi майданчики

(обладцання спортивних

cTaHi

мо

1

Потреб ують капiтального
ремонту

В задовi льному cTaHi

Висновки KoMicii: техн lчнии
15 - задовiльний
весняний перiод 2022року.

житлового будинкч на вул. Маршала
Житло вий бчдинок придатний
в
стан

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

Голова KoMici[:

_о( о

?tио8 у

Iнженер I категорii

Члени KoMiciT:
Майстер техдiльницi
Майстер техдiльницi

Щата

огляду 26,05.2022р.

Подбельцева С.Г.
дlл ьн

я

Томашевська Н.В.
Наконечна Г.В.

