
Акт
веспяного огляду житлового буд_ипку,

розташовапого за адресоюi вул, Маршала Тпмошенка,2-М

м чндирН.М.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування

*rrnoroio фонлу ОболоЕського району м, Кисво>,

од 503

-Ц*"ч"r*ооавцяпос.rгуг)Ми, що нижче пlдписалися, комiсiя у начzulьника ОД 50iскJIад1:
н.м.. маистра т 1льниц1МуБутанец М.В., майстра lл ьниц1 р

05.05.2 022р. 05.05.2022р.

(дата початку огляду)

провела огJuIд житлового будинку за адресою:

i встановила таке:

(дата завершення оглялу)

1.ЖитловийбУДинок,загалЬнапЛоЩаякогостаноВитъ7776,80кв.м,кiлькiсть
квартир - 106 штук.

озмiщуються 1 данчикНа прибудинковiй територll р дитячий маи
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний сташ ,кптлового будинку та його прпбудипковоi територii:

Пiд час проведеЕня огляду 
",n"nouo,o будинку Ns 2-М Ira вул, Маршала

Тимошенка комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувЕ}льних конструкцiй,

зовнiшнi та вtтутрiшнi стiпи, сrr*r, nonpi"nro, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи I-{O,

йп,-iвп, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячиЙ маЙданчик та

прилеглу територiю.
При чьому виJIвлецо:

Висновок про технiчний стал
кц11 белемента кон

Найменування елемента
l1конс

Ns
з/п

В задовiльному cTaнl
1

Потребують поточного ремонту
об я

Фасади2

В задовiльному cTaHiСтiниJ

В задовiльпому cTaHiГерметизацtя стикtв4

Томашевськоi Н.В.

вул. Марша.,rа Тимошенка. 2-М

Примiтка

Фундаменти



потребуе поточного ремонтуПiдлога5

Потребус капiтального ремонтуПокрiвля6

Потребують капiтального
eN,IoH

Водостоки7

Потребують капiтального
емон

Сходовi клiтки, сходовi
ш1ма

8

Ъ задовiльному cTaHiБалкони, лоджii, ганки
(огородження ба.гrконiв i
лоджrи

9

Потребують поточного ремонту
10.2019-зава ено

Смiтгепроводи (клапани,

стовбури, шибери)
10

Ъ задовiльному cTaHiСмiтгезбiрнi камери
вlдводо

1l

Потребують замiниBiKHa|2

Потребують замiни
,Щверi13

Потребують поточного ремовтуВхiднi групиl4

Козирки вхiдних груп15

Електрощитова потребуе
капiтального ремонту

ЕлектрообладнаншI
(щитова, мережi, будинкове
освlтлення

16

Лiфти праuюють в паспортному
ежимl

Лiфти (машиннi примiщення,

дверi машинних примiщень)
В задовiльному cTaHiСистеми центрального18

Потребlтоть капiтального
мо

Системи гарячого
опостачаннявод

19

Потребlтоть капiтального

ремонту
Системи холодного
водопостачання i
кавалiзацii

20

В задовiльному стан1Прибудинкова територlя
(благоустрiй, асфальтове
по ит,гя

2|

В задовiльному cTaHi
.Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв

22

Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
майданчикiв

2з

Потребlтоть поточного ремонту

t7

опалевня



Висновки Koмrcll: хнlчний стан житло бте в шала

задов1льнии. Житловии бчдинок
Тимошенка, 2-м, го майданч ика

ввесняний пер lод 2022 року,
пр до екс

(оцiнка технiцrого стану, висновок про готовнiсть до експrryатацii жилого

булинку у наступвий перiод)

Голова Koмicii:

Начальник ОД 50З

Членп Koмicii:

Майстер техдiльницi

Майстер техдlльницl

,Щатаогляду 05.05.2022р,

Бутанеu М.В

Мунлир Н.М.

томашевська Н.в


