Акт

весняного огляду житлового будппку,
розташованого за адресою: вул. Маршала Тимошепка,2l4

м

ир Н.М.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фондr Оболонського району м.
од-50 3
(назва виконавчя посrryг)

Киева>>,

Ми, що нижче

Бутанец М.В.,

пiдписаJIися, комlсlя у складi: начЕLпьника ОД 50З
маистDа техл lл ьницl Мчндио н.м.. май
техдlльницl

Томашевськоi Н.В.

06.05.2022р.
(дата початку огляду)
оглялу)

06.05.2022р.
(дата завершення

провела огляд житлового будинку за адресою:
l встановила таке:

вчл. Мапшала Ти мошенка. 2/4

l . Житловий будинок, загальна площа якого становить l 2548,
квартир
152 шryки.

-

10 кв. м, кiлькiсть

На прибулинковiй територii розмiщуються
(перелiк елементiв благоустрою)

Технiчний стаЕ жптлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведенtul огляду житлового булинку Np 2/4 на вул. Маршма
Тимошенка комiсiя перевiрила стан несJлих та огородrq/вальнID( конструкцiй,
зовнiшнi та вrrугрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи I_{O,
ГВП, )(BП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю.
2.

При цьому виJIвлено:

Нйменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

1

Фундаменти

в задовlльному cтaнl

2

Фасади

В заловЬному cTaHi

J

Стiни

В задовiльному cTaHi

4

Герметизацiя стикiв

лъ
з/п

Примiтка

5

Пiдлога

потребус поточного ремонту

6

Покрiвля

В задовiльному стан1

7

Водостоки

потребують поточного ремонту

8

Сходовi клiтки, сходов

Потребують поточного ремонту

ш1

9

10
11

12

Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджlи
Смiттепроводи (клапани,
и, шиб и
стов
Смiтгезбiрнi камери
водо ов
BiKHa

в задовiльному стан1

заварено

в задовiльному cTaнl
в задовiльному cTaHi

lJ

.Щверi

14

Вхiднi групи

в задовiльному cTaнi

15

Козирки вхlдних груп

в задовiльному cTaHi

1б

Елекгрообладнання
(пштовао мережi, будинкове
освlтленнJ{

1,|

18

Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних имlщень
Системи центрального
опаJIеIiня

19

20
21

22

2з

Системи гаряtIого
водопостачання
Системи холодного
водопос тачання l каныIlзацll
Прибудинкова територlя
(благоустрiй, асфальтове
по иття
,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв
Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
майданчикiв

в

задовiльному cTmrt

працюють в паспортному режим1

11о,гребують капiтального ремонту

Подавальний трубопров iд потребус
капlтаJlьного емо
В задовiльному техн lчномч
cTaHl капiтальний 2020
в задовiльному cTaнr

Внсповкн koмlcll: технlчнии стан
ового будинкч на вчл. Маошала
Тимошенка. 2/4 - задовiльний. Житловий бyдинок пDидатний до ексшryатацii в
весняний перiод 2022 року.
(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експJIуатацii жилого
будинку у насцrпний перiод)

Голова KoMicii:
Бутанец М.В

Начальник ОД 50З
(

Члени KoMicii:
Майстер техдiльницi
Майстер техдiльницi

.Щатаоглядr 05.05,2022р.

,/ Мундир Н.М.
томашевська Н.в

