
Акт
весняного огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Маршала Тимошенка, 11

Томашевська Н.В.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Киева)),
од-503

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у скJIадi:
Полбел ьцеBoi С.Г.. майстDа техдiльнипi Томашевськоi Н.В.. маистра ц1
Наконечноi Г.В.

25.05.2022 25.05.2022
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

l встановили таке:

l. Житловий будинок, заг€Lпьна площа якого становить 2З67 6,20 кв. м, кiлькiсть
квартир - 286 штук,

2. Технiчний стан житлового будинку та його прпбудинковоi територiI:
Пiд час проведеншI огляду житлового будинку J',lb 11 на вул. Маршала

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

ПримiткаJt
з/п

Найменування елемента
конс ц11 ди

Висновок про технiчний стан
дибелемента кон

В задовiльному cTaнiФундаменти

В задовiльному cTaнiФасади2

Потребують поточного ремонтуСтiниз

4 Герметизацiя стикiв

Потребус поточного ремонтуПiдлога5

В задовiльному cTaHi
2020емоЕткап lтал ьнии

Покрiвля

iнженера 1кат.

провели огляд житлового будинку за адресою: вул. Маршала Тимошенка. 11

1

Потребують поточного ремонту

6



7 Водостоки Потребують капiтального
мон

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Сходовi клiтини потребують
капiтального ремонту.
(поточний ремонт б пiд'iзду
проведено у 2020 роцi до 2
пове х

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй

В задовiльному cTaHi

10 Смiтrспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi
(заваренi вантажувальЕi клапани
04.2020

l1 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

|2 В задовiльному cTaHi

1з .Щверi Потребують замiни

14 Вхiднi групи Потребують ремонту

15 Козирки вхiдних груп

16 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освlтлення

Потребують капiтального
ремонту

17 Лiфти (машиннi
примiщепня, дверi машинних
п rщевь

Працюють в паспортному
режимl

18 Системи центрЕIльного
опалення

В задовiльному технiчному cTaHi

19 Системи гарячого
водопостачання

В задовiльному технiчному cTaHi

20 Системи холодЕого
водопостачання i
каналiзацii

задовiльному технiчному cTaHiв

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
по

В задовiль
(поточний

ному технiчному cTaHi
ремонт у 2021 роцi)

Щитячi майданчики
. 
(Обладнання дитя.мх
майланчикiв

2з Спортивнi
(обладнантrя
майданчикiв

майданчики
спортивнrх

Потребуе поточного ремонту
водопровiд у 2,3,4,5,6 пiд''rЪдах.
Поточний ремоЕт 1,7,8 пiд'iЪдiв
проведено v 2020 р

BiKHa

В задовiльному cTaнi
(капiтаrьний ремонт у 2020)
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)



Впсновки KoMici[: житловий будин ок на вYл. Маршала ошенка. 11
l

весняний пеоiод 2022 покч_
(оцiнка технi.*rого cTalнy, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого

булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii:

Iнженер I категорii с.г

Члени KoMiciI:
Майстер техдiльницi

Майстер техдiльницi

,Щатаогляду 25.05.2022

ька Н.В.

Наконечна Г.В.

50з\




