Акт

весняного огляду житлового булинку,
розташованого за адресою: вул. Маршала Тимошепкаr 7
Томашевська Н,В.
(П.I.П. майстра)

КП <Керlточа компанiя з обслуговування

житлового фонду Оболонського району м. Киева>,

од-503

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя складi: 1нженера 1кат.
Подбсль цевоi С.Г.. маЙстра техдiльниt.t i Томашевськ oi Н.В., майстра техдlльниц1
Наконечноi Г.В.

у

24.05.2022

24.05.2022

(дата початку огляду)

(дата завершення оглялу)

провели огляд житлового будинку за адресою:
1 встановили таке:

вчл . Мар ш.ша Тимошенка. 7

l. Житловий будинок, загirльна площа якого стацовить 926з,20 кв. м, кiлькiсть
квартир- 141 шryк.
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового булинку та його прпбудинковоi територii:
Пiд час проведеншI огляду житлового булинку ЛЬ 7 на Ъул. - Маршала
Тимошенка комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувЕчIьЕих конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи
ЩО,
гвп, хвп, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, прилегJry територiю.
При цьому виявлено:

1

Найменування елемента
конс
цll б динку
Фундаменти

Висновок про технiчний стан
елемента кон
1l будинку
В задовiльному cTaHi

2

Фасади

В задовiльному cTaHi

J

Стiни

Потребують поточного ремонту

4

Герметизацiя стикiв

Потребують поточного ремонту

5

Пiдлога

Потребус поточного ремонту

Ns
з/п

Примiтка

6

Покрiвля

Потребуе поточного ремонту

7

Водостоки

Потребують поточного ремоЕту

8

сходовi клiтки, сходовi
ма шl

9

Балкони, лоджii, ганки
(огородження бмконiв i

Потребують капiтального
емон
В задовiльному cTaнi

лоджlи
10

Смiтгспроводи (к;lапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi

(заваренi вантажувальнi клапаци
з0.0з.2020
lI отребуе ремоЕту водопровiд

11

Смiттезбiрнi камери

|2

водо
BiKHa

13

Щверi

гI отребують

l4

Вхiднi групи

Il отребуе капiтального ремонту.

в

В задовiльному cTaнi

15

Козирки вхiдних груп

16

Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освlтлення

17

l8
19

20

2l

Лiфти (машиннi примiщення,
дв

машинних

ень

Системи центрuIльного
опалення
Системи гарячого
водопостачання
Системи холодt{ого
водопостачання i
каналiзацii
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове

покрlл,ггя)

22

2з

.Щитячi майданчики
(обладнаняя дитячих
майданчикiв)

Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
маидаЕчикtв

поточного ремонту

Поточний ремонт 1,З пiд''r'здiв
п оведено
2020
п отребуе поточного ремонry 2,4
пiд'iЪди
Поточний ремонт 1,3 пiд'iЪдiв
п ведено
2020
Потребус капiтального ремонту
працюють в паспортному режимi

в задовiльному технiчному

cTaHi

в задовiльному технiчному

cTaHi

В задовiльному технiчному cTaнi
В задовiльному технiчному cTaHi
(поточний ремонт у 2021 роцi ,
капiтальний
монт 2020 оц1
В задовiльному cTaHi
(майданчик встанов.rrено ч 202l
оцl

l

Висновки KoMici[: житло вии будинок
в

ов
lол 2022 ро ку.

технlч ном

на

вул.

l1

Маршала

Тимоше нка. 7
о кс
в

(оцiнка технi.лrого стаЕу, висЕовок про готовнiсть
до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii:
Iнженер I категорii

Члени KoMicii:
Майстер техдiльницi
Майстер техдiльницi

, .Щата

огляду

24.05.2022

Подбепьцева С.Г.
омашевська н.в.
Наконечна Г.В.

