
Акт
весняного огляду житлового будинlý,

розташованого за адресою: вул. Маршала Тимошенка, 1

Томашевська Н.В.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,

од-503
(назва виконавця послlт)

Под
Ми, що
бсльцевоi С.Г.. майстр

нижче пlдписмися, комlсlя Y скJIадl: lнженера 1 кат.

а техдlльницl томашевськоi н.в., маистра

19.05.2022
(дата початку огляду)

провели огляд житлового будинку за адресою:

i встановили таке:

19.05.2022
(дата завершення огляду)

вул. МаDшала Тимошенка. 1

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 27928,20 кв. м, кiлькiсть

квартир - 430 шryк.
На прибудинковiй територii розмiщу еться 1 дитячiЙ маЙданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. ТехнiчниЙ cтari я(итлового будинку та його прпбудинковоi територi[:

Пiд час проведення огляду житлового булинку Ns 1 на вул, Маршала

Тимошенка комiсiя перевiрила стан несучих та огороджув.Iльних конструкцiй,

зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи

цо, гвп, ХВti, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячiй майданчик та

прилеглу територiю.
и цьо виявлено:

ПримiткаВисновок про технiчний стан
дибелемента конс

Найменування елемента
бкц11кон

В задовiльному cTaHiФундаменти

В задовiльному стан1Фасади2

Потребують поточного ремонтуСтiниз

Потребують поточного ремонтуГерметизацrя стикrв

Потребуе поточного ремоЕту
и 1-8 пiд'iздитамб

Пiдлога5

В задовtльному стан1Покрiвля6

техдiльницi Наконечноi Г.в.

л!
з/п
1

4

IиF



7 Водостоки Потребують поточного ремонту

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Сходовi клiтини по,требують
капiтального ремонту
Поточttий ремонт 1,5,6 пiд'iздiв
проведено у 2020 роцi до 2
пов х

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)

В задовiльному cTaHi
(кв.8 потребуе поточного
емон )

10 Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi
(заваренi вантажув:t!чьнi клапани
24.0з.2020

11 Смiтгсзбiрнi камери
(водопровiд)

Водопровiд потребуе
вlдновлення

BiKHa В задовiльному cTaHi

13 !Bepi В задовiльному cTaHi

l4 Вхiднi групи Потребують поточного ремоЕту
2,З,4,7 пiд'iзди
1,5,6 ,8-в задовiльно cTaHl

15 Козирки вхiдних груп Потребують поточного ремонту

16 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освlтлення

Потребують капiтального
ремонту

l7 Лiфти (машиннi примiщення,
l машинних щень

Працюють в паспортIlому режимi

18 Системи центрalльного
опалення

Потребують поточного ремонту

l9 Системи гарячого
водопостачання

Потребують поточного ремоЕту

20 Системи холодного
водопостачаЕIUI l
каналiзацii

Потребують поточного ремонту

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

В задовiльному cTaHi
тальний ремонт проведеЕо у(капi

2020 оцl
22 Щитячi майданчики

(обладнання дитячих
майданчикiв

задовiльному cTaHi, потребуе
доукомплектування
в

zэ Спортивнi майданчики
(обладнанrrя спортивних
майданчикiв

|2



Un""o"*n KoMicii: житловий б llHок на вчл. Маршала Тимоше нка. 1

знахо в овlльн TexHl ч но стан1 l ии о екс
весняний пер iод 2022 оокч.

(очiнка технi.пlого cтalry, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

Голова Koмicii:

Iнженер I категорii ьцева С.Г.

вl

a
льl

Члени KoMicii:
Майстер техдiльницi

Майстер техдiльницi

.Щата огляду 19.05.2022

Томаш евська н.В.

Наконечна Г.В.ryl,




