
Акт
весняного огляду житлового будпнку,

розташованого за адресою: вул. Маршала Тпмошенкаr 2-А

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

одбqэ
(назва виконавця послуг)

Ми, що них(че пrдписаJIисяl,. комlсlя у скJIадl:
Наконечноi Г.В..

начаJIьника ОД 503
майсmа техдiльницiБутанец М.В., маистра техдlльни цl

|0.05.2022р.
(дата початку огляду)

провели огJIяд житлового будинку за адресою:
i встановили наступне:

l0.05.2022p,
(дата завершення огляду)

вул. Маршала Тимошенка.2-А

l. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 9б71,80 кв. м, кiлькiсть
квартир - 162 шryки.
На прибудинковiй територii розмiщусться 1 дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчнпй стан лtитлового будинку та його прибулинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Ns 2-А Еа вул. Маршала

Тимошенка комiсiя перевiрила стан несrtих та огороджувzlльних конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО,
ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнаншI, дитячий майданчик та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

ПримiткаNs
з/п

В задовiльному cTaHiФундаменти1

В задовiльному cTaHiФасади2

Потребують поточного ремонтуСтiни3

Потребують поточного ремонтуГерметизацiя стикiв4

Томашевська Н.В.
(П.I.П. майстра)

Томашевськоi Н.В.

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцiТ) будинку

l



5 Пiдлога Потребуе поточного ремоЕту
в тамб i 1-3 пiд.

6 Покрiвля Потребус поточного ремоЕту

7 Водостоки Потребують поточного фемонт
1-3пiд.до 2-го пове 202

8 Сходовi клiтки, сходовi
м ш1

Сходовi клiтини потребуrоть
1-3 пiд, до 2-го поемо

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджlи

В задовiльному cTaHi

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi
(заваренi завантажувальнi
клапани з 1.03.2020

1l Смiттезбiрнi камери
водо вlд

Потребують вiдновлення
водопостачання

|2 BiKHa В задовiльному cTaHi

1з .Щверi Потребують замiни

|4 Вхiднi групи В задовiльному cTaнi

15 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaнi

16 Електрообладнання
(щитова" мережi, будинкове
освlтлеЕня

Потребуе капiтального ремонту

\7
l машинних щень

Працюють в паспортному режимi

18 Системи, центрального Потребують поточного ремонту

19 Системи гарячого
водопостачання

Потребують поточного ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

Потребують поточного ремоfiту

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа,тьтове
по иття

22 .Щитячi майданчики
(обладнанrrя дитячих
майданчикiв

Zэ Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
майданчикiв

Лiфти (машиннi примiщення,

опЕLпення

В задовiльненому cTaHi
(капiтальний ремонт 202lp,)



Висновки KoMicii: TexHiчнии стан житлового

Голова KoMicii:

Начальник ОД 503

Члени KoMicii:

Майстер техдiльницi

Майстер техдiльницi

,Щатаогляду |0.05.2022

по вчл . Маршала
Тимошенка. 2-А. задовiльний.
житловий будинок придатний до експлуатацii в весняний перiод 2022 року.

(оцiнка технiчного стану. висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

м.в

Наконечна Г.В.

томашевська Н.в

7

\




