Акт

весняного огляду житлового будинку,
розташованого за адресою: вул. Маршала Тимошенкаr 7-А
Томашевська Н.В.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування

житлового фонлу Оболонського району м.

од-503

Киева>>,

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у

:

iнжецера 1кат.
скJIадi
подбельцевоi С.г., майстра техдiльниtli Томашевськоi Н.в., майстра техдiльницi
Наконечноi Г.В.

24.05.2022

24.05.2022
(дата початку огляду)

(дата завершення огляду)

провели огляд житлового будинку за адресою:
l встановили таке:

вул. Маршала Тимошенка, 7-А

Житловий будинок, зага,,lьна площа якого становить 9180,60 кв. м, кiлькiсть
квартир - 14З штук.
На прибулинковiй територii розмiщусться 1 дитячий майданчик
1.

(перелiк елелtентiв благоустрою)

, 2. Технiчний стан житлового булинку та його прибудинковоТ територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Ns 7-А на вул. Маршаrrа

Тимошенка комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувtulьних конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики. покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЩО,
ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

1

Найменування елемента
(конструкцiТ) будинку
Фундаменти

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцiТ) будинку
В задовiльному cTaHi

2

Фасади

В задовiльному cTaHi

J

Стiни

Потребують поточного ремонту

4

Герметизацiя стикiв

Потребують поточЕого ремонту

Ns
зlтl

Примiтка

5

Пiдлога

В задовiльному cTaHi

6

Покрiвля

В задовiльному cTaнi.

Водостоки

(кацiтальний ремонт у 2020 )
Потребують капiтального

7
8

9

ремонry
Потребують капiтального
ремонту
В задовiльному cтaнi

Сходовi клiтки, сходовi
маршi
Баrrкони, лоджii, ганки
(огородження ба,rконiв i

л9джiй)
10

Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

11

Смiттезбiрнi камери

l2

(водопровiд)
BiKHa

13

Щверi

В задовiльному cTaHi
(заваренi вантажувальнi клапани
09.04.2020 р.)
Потребус поточного ремонту
водопровiд
В задовiльному cTaHi
I

l

Потребують поточЕого ремонту

|4

Вхiднi групи

15

Козирки вхiдпих груп

Потребують поточЕого ремонту

16

Електрообладнання

Потребуе капiтального ремонту

|7

(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

I

Лiфти (машиннi примiшення.

I

дв epi машинних примiщень)
18

Потребують поточного ремонту

Працюють в паспортному режимi

I

Системи центрu}льного

В задовiльному технiчному cTaHi

опаJIення
19

20

2|
22

(благоустрiй, асфальтове
покриття)

Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

2з

В задовiльному технiчному cTaIIi

Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii
Прибудинкова територiя

Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
майданчикiв)

В задовiльному технiчному cTaHi
В задовiльному cTaHi
(капiтальний ремонт у 2020

)

I

В задовiльному cTaHi, потребуе
доукомплектування

Висновки KoMicii: житловий будинок на вул. Маошала Тимошенка. 7-Азнаходиться в зад овiльному технiчному cTaHi i придатн ии до експлчатацll в
весняний перiод 2022 poKiB.

Голова KoMicii:
€льцева С.Г.

Iнженер I категорii

Члени KoMiciI:
Майстер техдiльницi
Майстер техдiльницi

.Щата

огляду

24.05,2022

омашевська Н.В.

%а,-/

Наконечна Г.В.

