
Акт
загального огляду житлового булпнку,

розташованого за адресою: вул. Тимошенка, 33/35

_ Конопленко В.Ф._
(П.I.Б. майстра)
КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фоrду Оболонського раЙону м. Киева),
од-502

(назва виконавця пос_тryг)

Ми, що Еикче пiдписалися, комiсiя у скJIадi: головIiого iнженера
Костюченка е.О., iнженера Рикало Н.В., майстра техдiльницi Конопленко В,Ф.

з 14.09.2022р. по 14.09.2022o.
(дата початку оглялу) (дата завершення огляду)
провела огляд житлового будинку за адресою: вулиця Маршала Тимошенк а,3ЗlЗ5
1 встановила таке:
l. Житловий будинок, загЕuIьна площа якого становить 4002,84 м2, кiлькiсть квартир -
96 шryк.
На прибудинковiй територii розмiщуються 3 спортивних майданчика
(перелiк елементiв благоустрою)
2. Техпiчнпй стан житлового будинку та його прибулинковоi територii:

Пiд час проведеннJl огляду житлового булинку Ns З3lЗ5 ло вул. Маршала
Тимошенка комiсiя перевiрила стан нес)лих та огороджувальних конструкшiй,
зовнiшнiх та внутрiшнiх cTiH, стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи IJO,
гвп, хвп, каналiзацiТ, лiфтiв, електрообладнання, дитячого, спортивного майданчикiв
та прилеглу територiю.
п и цьо виявлено:
Jt
зlл

Найменування елемента (KoHcr
булинку

Висновок про технiчний стан елеме
конс цll динб

1 Фундамент В задовiльному cTaHi

2 Фасад По е поточного
_1 Стiни в задовiльно cTaHl
4 Герметизованi стики Потребують поточного peмolrTy

о eMl ква ти и
5 Пiдлога В задовiльном cTaHl

Покрiвля е поточного монп
7 Водостоки По ть поточного емоб
&l Сходовi клiтки, сходовi маршi Потребlтоть капiтального ремонту

в 4-5 пiд'iЪдах
згlдно з
термiнами
ефективноI
експлуатацii

9 В задовiльному cTaHi

10 Смiттепроводи (клапани,
стовб и,

1l Смiтгсзбiрнi камери
водо

в наявностi

Примiтка

ремонту

6

Балкони, лоджii, ганки
(огороцження балконiв i лоджiй)

Законсервовано

l



l2 BiKHa Потребують замiни згlдно з

термiнами
ефективноТ
експлуагацii

lз .Щверi Потребують замiни на сходових
клiтинах в 4 пiд'iЪдах

згlдно з

термiнами
ефективноi
експлуатацii

|4 Вхiднi групи В задовiльному cтaнi
15 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi
16 Електрообладнання

(щrгова" мережi, будинкове освiтлення)
Потребуе поточного ремонту

Працюють в паспортному режимiЛiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

18 Системи центр€rльного опЕLпенI Потребують капiтального ремонту згIдно з

термiнаltли
ефективноТ
експлуатаuiТ

l9 Системи гарячого
водопостачання

Потребують капiтального ремонту згlдно з
термiнами
ефекгивноi
експлуатацii

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

Потребують капремонту ХВП згlдtlо з

термiнами
ефективноi
експлуатачiI

21 Прибудинкова територiя
(благоустiй. асфальтове покритгя)

Потребуе ямкового ремонту

22 .Щ,итячий майданчик
(обладнання дитячих майданчикiв)

Спортивнi майданчики
потребують часткового ремонry огорожi

Впсновкп комiсii:технiчний стан житлового будинку по вулицi Маршала Тимошенка,
33/З5, спортивних майданrlикiв - задовiльний. Житловий будинок придатний до
експJryатацii в осiнньо-зимовиЙ перiод 2022- 202З poKiB.

(оцiнка технi.пrого стану, висновок про готов
бу,шtнку у наступний

ll до експлуатацii житлового
од)

Голова KoMicii: Головний iнженер ОД - 502

Члени KoMicii: lнженер

маистер техдlльницl

Кос ченко С.о.

о Н.В.

онопленко В.Ф.

.Щата огляду < l4> вересня 2022р.
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