Акт

весняного огляду житлового будинку,
розташованого за адресоrо: вул. Маршала Тпмошенкаr 2
Томашевська Н.В.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. КиевФ>,

од-503

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписаJIися, комiсiя у складi: начЕuIьника ОД 503
Бутанец М.В., майстра техдiльницi Наконечноi Г.В.. майсцlа техдiльницi
Томашевськоi Н.В.
l0.05.2022p.

|0.05.2022р.

(дата початку огляду)

(дата завершення оглялу)

провели огляд житлового будинку за адресою:
l встановили настчпне:

вул. Мар шала Тимошенка. 2

Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 12|66,70 кв. м, кiлькiсть
квартир - 234 шryки.
На прибудинковiй територii розмiщуеться 1 дитячий майданчик
1.

(перелiк елементiв благоустрою)

2. ТехнiчнпЙ стаЕ житлового будинку та його прибулинковоi територii:

проведення огляду житлового булинку М 2 по вул. Маршала
Тимошенка комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувЕtльних конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЩО,
гвп, хвп, канаrriзацii, лiфти, електрообладнанн я,- дптячий майданчик та
прилеглу територiю.
При цьому виJIвлено:

Пiд час

Ns
з/п

Найменування елемента
кон
i) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента конс
кII l будинку

1

Фундаменти

В задовiльному cTaHi

2

Фасади

J

Стiни

Потребують поточного ремонту
обс
ання
Потребують поточного ремонту

4

Герметизацiя стикiв

Потребlтоть поточного ремонту

Примiтка

5

Пiдлога

Потребуе поточного ремонту

6

Покрiвля

Потребуе поточного ремонту

7

Водостоки

8

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують капiтального
ремонry
Потребують капiтального
ремонту з2по9 поверх

9

Балкони, лоджiТ, ганки
(огородження балконiв i

В задовiльному cTaHi

лоджiй)
10

11

В задовiльненому cTaHi

Смiтгспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

(заваренi завантажувальнi
клапани 27.03.2020 р)

Смiтгезбiрнi камери

Потребують капiтального
ремонту (водопровiд)
Потребlтоть замiни

|2

(водопровiд)
BiKHa

13

,Щверi

Потребують замiни

|4

Вхiднi групи

В задовiльному cтaнi

15

Козирки вхiдних груп

В задовiльному cTaнi

16

ЕлектрообладнаннrI

Потребуе капiтального ремонту

|1
18

(щитовц мережi, будинкове
освiтлення)
Лiфти (машиннi примiщення,
двер1 машинних прим rщень

Системи центраJIьного
опаJIення

19

20

2|

Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii
Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
по

22

,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв

2з

Спортивнi майданчики
(облалнання спортивних
маиданчикrв

I

Працюють в паспортному режимi
Потребують поточного ремонту
Потребують поточного ремонту
Потребlтоть поточного ремонту

В задовiльненому cTaHi
(капiтальний ремонт 202lp.)
Потребуе капiтального ремонту

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вчл. Маршала

1
Тимоше
овlльнии,
житловий бчдинок поидатний до експл уатацii в весняний пеоiол 2022 ооку.

(оuiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

Голова Koмicii:

ец М.В

Нача.пьник ОД 50З
цr]

Члени KoMiciT:
Майстер техдiльницi

Наконечна Г.В.

Майстер техдiльницi

томашевська Н.в

.Щатаогляду |0.05.2022

