
Акт
осiннього огляду житлового будинку,

розташованого за адресоlо: вул. Маршала Тимошенка, 1-Б

Хижкова В.С.
(П.I.П. майстра)

КП кКерlточа компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м, Киева>>,

од-503
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комlсlя у складl:
с.г.,iнженер а 1кат. Подбсльцевоi маЙстра те

головного lнжeнepa
ницlБагiнськоi М.С.,

Хижковоi В.С.

19.09.2022
. (дата початку огляду)

провели огляд житлового будинку за адресою:

i встановили таке:

|9.09.2022
(дата завершення огляду)

вул. Мар tltала Тимошенка. 1-Б

1 . Житловий будинок, загalльна площа якого становить 5247 ,|0 кв. м, кiлькiсть

квартир - 12б
На прибудинк

штук.
овiй територii розмlщу сться 1 дитячий майданчик

(пере.riк e.пelreHTiB б,,rагоустрою)

2. ТехнiчпиЙ стап житлового будинку та його прибудинковоi TepпTopii:

Пiд час проведеню1 огляду житлового булинку м 1-Б на вуЛ, Маршала

Тимошенка къмiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй,

*uri,o"i та BHyTpimHi irirr", 
"Trn", 

покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО,

гвп, хвп, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, ди,lячий майданчик та

прилеглу територiю.
При чьому виявлеЕо:

Висновок про технiчний стан Примiтка
eJleMeHTa кон кц11 б дин

В задовiльному cTaнl

Ns
зlп

В за.l{овiльному стан1

Найменуваtttlя елемента

Фундапtенти
дибкцllкон

1

Фасади2

J Стiни Потребують поточного
peMolrTy



4 Герметизацiя стикiв Поr,ребують поточного
eN,loH

5 Пiдлога Потребуе поточного ремонту

6 Покрiвля В задовiльному cTaHi

7 Водостоки По,гребують поточного
eN,Io}I

8 Сходовi клiтки, сходовi
ш1

Потребують капiтального
eMotl

9 Балкони, лоджii, гапки
дження балконiв i лолжiй)о

В задовiльному cTaHi

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбlри, шибери)

клапани 2з.Oз.2020

В задовiльному cTaHi
(заваренi вантажувальнi

Смiттезбiрнi камери
водо вlд

Водопровiд потребуе
вlдtIовленнJI

11

12 BiKHa Потребують замiни
(склоблоки та вентиляцiйнi
MeTaJ]eB1 ешlтки

1з .Щверi Потребують ремонту

l4 Вхiднi групи В задовiльному cTaHi

l5 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaнi

16 ЕлектрообладЕаЕня (щитова,
мережi, будинкове освiтлення)

По,Lребують капiтального
емон

|7 Лiфти (машиннi примiщення.
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному
е)Iiим1

18 Системи цецтрального
опалення

Потребуе капiтального ремонту

19 Потребуе поточного ремонту,
внутрiшньобудинковий
чиркуляцiйний стояк замiнено
на полl опlлен

20

Системи гарячого
водопостачання

Системи холодного
водопостачацня i каналiзацii

Потребують капiтального
емон

2|

22

Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове

[итячi майданчики
(обладнання дlтгячих
майданчикiв)

по

Потребуе поточного ремонту

В задовiльному cTaHi
(капiтальний ремонт проведено

2019 оцl
2з Сп н1 майданчики

I



(облалнання спортивнrх
майданчикiв)

Висновки KoMicii: житловий бчлинок на вул. МаDшала Тимоше нка. 1-Б

знаходить ся в задовiльному технiчно му cTaнl l поилатний до екс атацll в

ос lип 2022 (оцiнка технiчного cтarнy, висновок про готовнlсть доl
експлуатацii жилого будинку у наступний перiо,r)

Голова KoMicii:

Головний iнженер

Члеви KoMiciT:
Iнженер I категорii

Майстер техдiльницi

.Щата огляду |9.09.2022

ька М.с.

Подбельцева С.Г.

Хижкова В.С.


