
Томашевська Н.В.
(П.l.П. майстра)

КП <Керуюча компаЕiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,
од-503

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi : lнженеD а lKaT.
Подбельцевоi С.г .. майстра техдiльницi Томашевськоi Н.В.. маистра техд1льниц1

19.05.2022 |9.05.2022
(лата початку огляду) (дата завершення огляду)

1 встановили таке:

1 . Житловий будинок, загЕIльна площа якого становить 5247 ,lO кв. м, кiлькiсть
квартир - 126 штук.
На прибудинковiй територii розмiщуеться 1 дитячий майдаrтчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прпбудинково[ терпторii:
Пiд час проведенЕя огляду житлового будинку Ns 1-Б ца вул. Маршала

Тимошевка комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй,
зовнiшнi та BHyTpimHi стiЕи, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи I_{O,

ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Ns
зlп

Найменування елемента
(KoHcTpyKuii) булинку

Висновок про технiчний стан
ел емента (конструкцii) будцц*у

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади В задовiльному cTaHi

_, Стiни Потребують поточного
ремонту

4 Герметизацiя стикiв Потребують поточIlого

Акт
весняного огляду я(итлового будинку,

розташованОго за адресоЮ: вул. Маршала Тимошенка, 1-Б

Наконечноi Г.В.

провели огляд житлового будинку за адресою: вул. Маршала Тимошенка. 1-Б

ремонту



5 Пiдлога Потребус поточного ремонту

6 Покрiвля В задовiльному cTaHi

Водостоки По,гребують поточного
емо

8 Сходовi клiтки, сходовi
ма ш1

По,гребують капiтального
емон

9 Балкони, лоджii, ганки
дження балконiв i лоджiйо

В задовiльному cTaHi

10 Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaнi
(заваренi вантахgrвальнi
клапани 23.03.2020

11 Смiтгезбiрнi камери
водо в

Водопровiд потребуе
tslдновлення

|2 BiKHa Потребутоть замiни
(склоблоки та вентиляцiйнi
ме,гаIевl IIптки

13 .Щверi

|4 Вхiднi групи В задовiльному cTaHi

15 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

16 ЕлектрообладнаннrI (щитова,
мережi, будинкове освiтлення)

Потребують капiта.ltьного
eNIo

|7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному
)1(им1

18 Системи центрaLтIьЕого
опЕlлення

Потребус капiтального ремонту

19 Системи гарячого
водопостачанЕя

Потребуе поточного ремонту,
внутрiшньобудинковий
циркуляцiйний стояк замiнено
на пол1 пlлен

20 Системи холодного
водопостачання i каналiз ацli

Потребують капiтального
емон

2l Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
по

Потребуе поточного ремонту

22 !итячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

В задовiльному cTaнi
(капiтальний ремонт проведено

20]19 цl
2з Спортивнi майданчики

(обладнання спортивних
майданчикiв

7

Потребують ремонту

пи,



Висновки KoMicii: житловий бчдинок на вчл. маршала Тимо 1-Б
знаходиться в задовlльномy технlчн омY cтaнl l пDидатнии до в
весняний перiод 2022 року (оцiнка технiчного стапу, висновок про готовнiсть до
експлуатацii жилого будинку у наступний перiод)

Голова Koмicii:

Iнженер I категорii с.г.

Членп Koмicii:
Майстер техдiльницi

Майстер техдiльницi

.Щата огляду 19.05.2022

tr,

омашевська Н.В.

Наконечна Г.В.

i,]ця


