
Акт
весI|яного огляду житлового будпнку,

розташованОго за адресоЮ: вул. Маршала Тимошепкаr 7-Б

Томашевська Н.В.
(П.I.П. майстра)

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

(назва виконавця послуг)

Ми
Подб

що Еижче пiдписалися, комiсiя у складi: 1нженера l кат.
ельцевоi С.Г. маи а техдlль ницi Томашевськоi Н.В., май а техдiльни цi

24.05.2022
(дата початку огляду)
провели огляд житлового будинку за адресою:
i встановили таке:

24.05.2022
(дата завершення огляду)

вул. Маршала Тимошенка, 7-Б

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 60ЗЗ,96 кв. м, кiлькiсть
квартир - 96 шryк.
На прибулинковiй територii розмiцусться 1 дитячiй майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

лъ
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчii) будинку

Примiтка

l Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади Потребують поточного ремонту

Стiни В задовiльному технiчному cTaHi

4 Герметизацiя стикiв п еб ють поточного мо

Наконечноi Г.В.

2. Технiчний стап житлового будинку та його прибудинковоi територiI:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Ns 7-Б на вул. Маршала

Тимошенка комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувЕчIьIIих конструкцiй,
зовнiшЕi та BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЩО,
ГВП, ХВП, каuалiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячiй майданчик та прилеглу
територiю.
При цьому виявлено:

J



5 Пiдлога Потребуе поточного ремонту

6 Покрiвля Потребус поточного ремонту

7 Водостоки Потребують капiтального
мо

8 Сходовi клiтки, сходовi
ма ш1

Потребують капiтального
мо

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження ба:lконiв i
лоджlи

В задовiльному cTaHi

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбlри, шибери)

В задовiльному cTaнi
(заваренi вантажув€lльнi клапани
05.04.2020

11 Смiттезбiрнi камери
водо Bl

Потребуе поточного ремонту
водол овlд

|2 BiKHa Потребують замiни

lз Щверi Потребують замiни

|4 Вхiднi групи Потребують поточного ремонту

15 Козирки вхiдних груп

16 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освlтлення

Потребують капiтмьного
ремонту

|7 Лiфти (машиннi примiщення,
iщень)две машиЕних п

працюють в паспортному режимi

18 Системи центрального
оп€lлення

В задовiльному технiчному cTaHi

|9 Системи гарячого
водопостачанЕrI

В задовiльному технiчному cTaнi

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

В задовiльному технiчному cтaнi

21 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфшtьтове
по я

В задовiльному cTaHi

22 {итячi майданчики
(обладнанrrя дитячих
майданчикiв

В задовiльному cTaHi

2з спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
майданчикiв

Потребутоть поточного ремонту



Висновки KoMicii: житловий бчлинок на вул. Маршала Тимошенка. 7-ь
знахо в задовlльному технiчному cTaHi l придатнии до lB
весняний пео iод 2022 ooKv.

(ouiHKa технi.пrого стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова Koмicii:

Iнженер I категорiI

Члени Koмicii:
Майстер техдiльницi

Майстер техдiльницi

еJIьцева С.Г.

Томашевська Н.В.

ilо-,/ Наконечrrа Г.В.

.Щатаогляду 24.05.2022




