
Акт
загального огляду rtiилого будинку,

IJозташованого за адресою: вул. Маршала Тимошенка, 29-А

_Itопоп.гlенко В.Ф._
1I i,;. ГI. rlaiK:Tpa)

li: . зКер.у,rо.rа компанiя з обслуговування
ж!Iгл(}вого фон4l Оболонського району м. Киевa>,
()

(,rBlBa B:iKol lавця пос.rrуг)

IV'ilL, Iцсl нияtче пiдписалися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера Костюченка С.О.,
it;;<eнepa 1-i категорiТ Рикало Н.В., майстра Конопленко В.Ф.

з |1.09,2(|22р. по 14.09.2022р
(. T,i, поча rкч rlглядlr) (дата завершення оглялу)

п п}в9лit ()гJL,,д жилого булинку за адресою:вулиця Маршала Тимошенка. 29-А
i,лt:тit,-tовила таке:
l. }I.]lпповий будинок, загапьна площа якого становить l4010,66KB. м
кlз€rр,гljр-2l4 шryк.
Ll.,r пlсибудиlrковiй територii розмiщуеться | дитячий майданчик
( l tерел iK е.пементiв благоустрою)

2" llГеr.шi.iний t]TaH жилого булинку та його прибудиЕково[ територiТ:
ГIi;l час IIроведення огляду жилого булинку N!, 29-А по вул.Тимошенка коьтiсiя

шtll ltl;з iрl,tла стан Еесрих та огороджувiuIьних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
сriни, стtlки, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каншiзацii.
.t l(,шл, ел эктlrообладнанЕя, дитячi, спортивнi майданчики та прилеглу територiю,
Пilи uыэrrгу в и явлено:
Nl з,i f]ai,iMeilyBallня елемента Прим iT,Ka

Ц,qцs! кцll б ди

кlлькlсть

)

l Фундаменти

2 Фасади

l L]гi r,rи

4 Герметизованi стики

5 Пiд.пога

6 Пrr l[lЛr.

7 [}o;1ocTolм
Сllо,цоiri клiтки, сходовi
Maplrri

i)

9 Бал кони, лоджii, ганки

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

В задовiльному cTaHi

потребуе поточного ремоЕту
В задовiльному cTaHi
потребують поточного ремонту
oKpeMi квартири
потребус поточного ремонту в 3,
4, 5 пiд'iздах

€ лоточного емоll
по поточl{ого моб

згlдно з

термiнами
ефективноi
експлуатацii']

В задовiльному cTaHi
__(9|рр9д ,кення ба.:tкоlriв i

I I

потребують капремонту 1-6п.



IIо,ц:iкu,l

CMiTTt
:JоIФд
CMiTl,e
(волоп

l() проВОДи (юlапани.
il.

збiрнi камери

[] iKlra

1,1 Jlщlц
l.,| [}xi;tHi цrупи

Ко:ll,tрl.:и вхiдних груп

lti [:.гrс,ктJ осlбладнання ( щито
li1,,l ,LHKt ве освiтленвя)

JIiфти .лIашиннi примiщення,
двер,i v аrrинних примiщень)

l ,; Слtt,:,гел п.l центраJIьного
опе.rlеt HrI

1,1 С иr,:,гс:л. lll гарячого
водоп(]сl,ачання

Сиt.:,гсл tlt холодного
t}одоп(,сl,ачання i

Kar,taTI',raцii

[1р-iбу tинкова територiя
{блаlоу :тgriй, асфапьтове
п(l} ,0и t Jl

l]trr я.tl tй маЙданчик
(об;lаl(в rная литлих
\,laltt llitt{, l1,1IilB

опIiсii:технiчний стан житлового булинку по вуличi Маршма

дl.) эl,(:пJI\iа,гi ц1l у oclHH ьо-зимовий перiол 2022
Житловий будинок придатний
iB.

Т ll il (t tц,эttl(tt, 2!)-А, длrтячого майдаtrчика - задовlльн

(оцiнка технi.rного стану. висновок п гото до ёксп.rIуатацll жилого
булинку у пций рlод

,]

1

) 1

Г' l.t,lвa KoMi, ;ii: головний
Ll t : ll t ксллiсli: iнженер l

iнженер
-l категорll
майстер

остюченко С.о.
икало Н.В.

Законсервовано

потребус вiдновлення в З, 5
пiд'iЪдах
Потребують замiни

По,гребують поточного ремонту
Потребують поточного ремонту
l -6п.

Потребують поточного ремонту
1-6п.

згrдно з
термiнами
ефективноi
експлуатачii

потребують капремонту

Праuюють в паспортному
режимi. Щверi МП 5пл.
потребують замiни

згlдно з

термiнами
ефективноi
експлуатацii
згцно з

термiнами
ефективноi
експлуатшlii

Потребують капремонту

Потребують капремонту

згцно з

термiнами
ефективноi
експлуатацii

Потребують капремонту

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

,ll :Lгlt сlгlr;лд;r <l4> вересня 2022р.

онопленко В.Ф.
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