
Акт
весняпого огляду житлового будипку,

розташованого за адресою: вул. Маршала Тцмошенкаr 2-Б

Наконечна Г.В.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуточа компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м, Киева>,
од-503

(назва виконавця посrгуг)

Ми, що нижче пiдпис€Lпися, комiсiя у складi: iнженера I категорii
Подбель цевоi С.Г. маистра техдlльниц i: Наконечноi Г.В.. май ьницlсТра

19.05.2022
(дата початку огляду)

19.05.2022
(дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: . Маршала Тимошенка. 2-Бвчл
l встановипа таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 12б35 кв. м, кiлькiсть
квартир - l92 шryки.
На прибудинковiй територiТ розмiщуються : - 1 дитячий майданчик та -1
спортивний майданчик.

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчппй стап я(птлового будинку та його прибудпнковоi територi'i:
Пiд час проведення огляду *rrno"o.o бул"r*у М i-b на

вул. Маршала Тимошенка комiсiя перевiрила стан нес)п{их та огороджувtulьних
конструкцiй, зовнirцнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi,
системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнанrrя, дитячий,
спортивний майданчики та прилеглу територiю.
При uboMy вI4явлено:

Ns
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади Потребують поточного ремонту
(обстукування)

_) Стiни В задовiльному cTaнi

Томашевськоi Н.В.



4 Герметизацiя стикiв ilотребуrоть поточного ремонту

5 Пiдлога Потребус поточного ремонту на
]1е ших пове хах

6 Покрiвля В задовiльному технiчному cTaHi

7 Водостоки
мон

8 Сходовi клiтки, сходовi
шlм

Потребують капiтального
мон

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджlи

В задовiльному cTaHi

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльненому cTaнi заваренi
(1,2п-l3.04,2020р
З,4п-15.04.2020

11 Смiтгезбiрнi камери
водоп ов

В задовiльному cTaнi потребуе
вlдновленнJI водоп ово

12 BiKHa Потребують замiни

1з .Щверi Потребують замiни

|4 Вхiднi групи Потребують поточного ремонту

15 Козирки вхiдних груп Потребують поточноrо peMolrTy

16 ЕлектрообладнаннrI
(щитова, мережi, булинкове
освlтлення

Потребус капiтального ремонту

Лiфти (машиннi примiщенrrя,
r машинних 1щень

Працюють в паспортному режимi

18 Системи цеIrтрального
опа"пення

Потребують капiтального
мо

19 Системи гарячого
водопостачаннrI

ПОтреб5:rоть капiтального
емон

20 Системи холодного
водопостачання l
каналiзацii

Потребують капiтального
ремонту

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфмьтове
по иття

В задовiльному cтaнi

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дtтгячах
майданчикiв)

Знаходиться в задовiльному cTaHi,
потребують доукомплектацii

Потребують капiта,rьного

|7



2з Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
майданчикiв

отребуе капiтального ремонтуп

Висновки Koмicii: технiчний житлового бч на
о

ll в вес
(оцiнка

Голова Koмici'i:

Iнженер I категорiТ

rIленп KoMici[:

Майстер техдiльницi

Майстер техдiльницi

.Щата огляду 19,05.2022 р.

2-Б з
стан

овlльнии. ок

дбельцева С.Г.

Наконечна Г.В.

Томашевська Н.В.

о о
п 2022 о

,//


